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Radovat se?
K nedělním textům
Duch Páně, duch Hospodinův je
nade mnou, protože mě Hospodin
pomazal, poslal mě zvěstovat
radostnou zprávu, obvázat ty, jimž
puká srdce, oznámit zajatým
propuštění, svobodu uvězněným…
(srov. Iz 61, 1)
Křesťanská víra nepochybuje o tom,
že Bůh chce, abychom byli šťastní.
Bible - zvláště pak evangelium
(přeloženo radostná zvěst) je plná
Božích příslibů a ujištění o Jeho
blízkosti a zájmu o nás. Máme proto
důvod k radosti.
Možná bychom tu radost chtěli
předávat dál. Ale vždycky to nejde.
Copak se můžu radovat, když je
někomu z mých bližních těžko, když
prochází složitými zkouškami, když si
neví se svým životem rady?
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V Bibli čteme, že máme „obvazovat
ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým
propuštění, svobodu uvězněným…“
K našemu životu patří tedy také
soucit a zájem o druhého. Nijak se to
s radostí nevylučuje. Naopak, mámli v srdci radost z Boží péče o mě,

mohu být zároveň vnímavější
k potřebám druhých a konkrétními
skutky jim přinášet naději.
To pak přináší vnitřní Radost a Pokoj
do mého vlastního srdce.
(www.vira.cz)

Blahopřejeme
V tomto týdnu oslavila své životní
jubileum paní Inge Salwenderová,
kostelnice v Žacléři.

Za její dlouholetou obětavou službu
pro žacléřskou farnost ji děkujeme
a k významnému výročí přejeme
vše nejlepší a další spokojená léta
prožitá s blízkými a v našem společenství.
P. Jano, P. Jiří, jáhni Josef a Michal
a vděční farníci.

Adventní duchovní obnova
Pokud
se
situace
zásadním
způsobem nezmění, prožijeme
společně v sobotu 19.12. adventní
duchovní obnovu. Bude probíhat
pouze v sobotu s tímto programem:
08:00 společná modlitba Růžence
08:30 mše svatá
09:00 duchovní slovo
10:00 adorace a svátost smíření
Duchovní obnovu povede P. Karel
Moravec, děkan-rektor poutního
kostela na Hoře Matky Boží
v Králíkách.

Živý růženec
Oznámení pro členy Živého růžence:
Od ledna 2021 bude desátky Živého
růžence těm z Vás, kteří se je ve
farnosti modlíte, předávat namísto
paní Marie Hofmanové P. Jiří Pilz
(možná si ještě vzpomenete, jak Vás
paní Hofmanová v závěru minulého
roku na tuto změnu připravovala a
žádala Vás o poskytnutí kontaktních
údajů). Desátky Vám nebude jako
v minulosti rozepisovat na celý rok
dopředu. Nově Vám je bude
předávat čtvrtletně: vždy koncem
prosince (na leden až březen),
března (na duben až červen), června
(na červenec až září) a září (na říjen
až prosinec).
Spolu s nimi obdržíte i krátké
průvodní slovo. Vám, kteří jste

poskytli svoji e-mailovou adresu,
přijdou do Vaší e-mailové schránky
(vždy dvě zprávy, jedna s desátky,
druhá s průvodním slovem). Pokud
by se tak nedělo, nezapomeňte
prosím ještě zkontrolovat spamový
koš. Pro Vás ostatní budou
k dispozici
v kostelích
(v arciděkanském, v Poříčí, v Žacléři) tak,
abyste si je mohli vyzvednout při
návštěvě bohoslužeb. Termín bude
vždy oznámen v ohláškách. Na první
čtvrtletí roku 2021 si je budete moci
odnášet již od příští 4. neděle
adventní. Možná bude nějaký čas
trvat, než se nový způsob distribuce
podaří vyladit tak, aby fungoval bez
chyb. Prosím proto o trpělivost a v
případě jakýchkoliv potíží o zpětnou
vazbu buď osobně P. Jiřímu nebo na
jeho e-mail: pilz.jiri@dihk.cz
(či jiri.pilz@centrum.cz).

Proto sledujte aktuální stav ve
sdělovacích prostředcích. Budeme
vás informovat i na našem webu.

Aktuální informace ke koronavirovým opatřením

Informace z farnosti:

Stále platí opatření 3. stupně dle
tabulky PES a zůstávají pravidla, že
při bohoslužbách se může obsadit až
30% kapacity kostela (pro nás účast
60 osob). Situace se však zhoršuje a
dá se předpokládat, že bude
vyhlášen 4. stupeň PES, což by
znamenalo, že bude účast omezena
na 20% kapacity, pro nás na 40
účastníků.

V neděli k dispozici tři bohoslužby:
- mše svatá od 9:00 hodin
- mše svatá od 10:30 hodin
- mše svatá od 18:30 hodin
Proti minulému týdnu nebude
večerní mše svatá v sobotu.
Zůstává on-line přenos mše svaté
v 9:00 hodin z kostela pro ty, kdo
nemohou z nějakého důvodu přijít
na mši svatou osobně. Dále budou
slouženy ještě nedělní mše svaté ve
Voletinách v 7:45 a v Žacléři v 11:00.
Bohoslužby (nedělní i ve všední dny)
budou v kostele. Pro zajištění maximální povolené účasti v neděli dopoledne budou připraveny tabulky pro
přihlášení farníků. Využívejte, prosíme, všechny nabízené termíny.

Duchovní obnova farnosti
Proběhe v sobotu (pouze) 19.12.
Od 8 hodin v kostele.
Adventní Vánoční nabídka knih
V kostele je připravena nabídka knih
z nakladatelství Návrat domů. Ceny
jsou na knihách označeny, uhradit
můžete jako obvykle do dřevěné
pokladničky.

Zapište se na nedělní bohoslužby
V kostele jsou připraveny tabulky
s možností přihlášení se k účasti na
nedělní bohoslužbě v jednotlivých
termínech.
Svátost smíření
bude probíhat v kapli v termínech
uvedených v pořadu bohoslužeb.
Přímý přenos z kaple BM
Přímý přenos nedělní mše svaté
z kostela NPM pokračuje. Vysílání
probíhá přes internet a připojit se
můžete kliknutím na ikonu:
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA-ONLINE
na webových stránkách farnosti.

Apoštolát modlitby
na prosinec 2020
Všeobecný úmysl
Život modlitby
Modleme se, aby náš osobní vztah
s Ježíšem Kristem byl živen slovem
Božím a životem modlitby.

Národní úmysl
Za nenarozené, nechtěné a zneužívané děti – ať na přímluvu
sv. Ludmily každého přijímáme
s vděčností a úctou k Bohu za dar
života.

