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Tajemství Vánoc
Vstoupili jsme do vánočního času.
Během adventu nás provázeli
zaslíbení, která Bůh dal vyvolenému
národu a skrze něj celému lidstvu.

O Vánocích všechna adventní
zaslíbení a očekávání dospěly
k svému naplnění. Bůh se nám
viditelně ukázal skrze tvář prostého
a chudého Dítěte, kterého bohatství
je láska ke všem lidem.
Zvěst, která zaznívá o Vánocích, není
pouze dojemná zpráva o něčem
minulém. Je to poselství plné obdivu
nad událostí, která se dovršuje
právě dnes.
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Zrození Božího Syna, který přišel a
stal se jedním z nás v chudé
betlémské jeskyni, nám přináší dar
nového, božského života. Ježíšovo
narození se týká každého člověka,

protože v jeho světle můžeme
poznat smysl svého vlastního života.
Ježíšovým narozením se Bůh rozhodl
přebývat mezi lidmi, aby z každého
člověka učinil své dítě.
Stejně jako Panna Maria, která
uchovávala všechny tyto věci ve
svém srdci a rozjímala o nich, jsme
pozváni i my, abychom přijali do
svého srdce Slovo života. Kristus se
denně rodí v těch, kdo jej přijímají
skrze naslouchání a Eucharistii, aby
se jejich život mohl stát živým
evangeliem. Jedině tak budeme
svědky radosti, která naplnila svět o
svaté noci, pokoje, kterou zvěstovali
andělé při Ježíšově narození a
naděje, kterou přineslo na svět Boží
dítě. o. Jano

Jesličky připomínají, že Bůh
nezůstal v nebi
Jesličky vnášejí dobrou zprávu na
místa, ve kterých se žije. Tam, kde
žijeme, nám jesličky připomínají
jednu podstatnou skutečnost, že
totiž Bůh nezůstal neviditelným v
nebi, ale přišel na Zem, stal se
člověkem, dítětem.

Strojení jesliček je oslava Boží
blízkosti, znovu objevení reality
Boha, živého a hmatatelného. Bůh
není vzdálený pán nebo netečný
soudce, nýbrž pokorná Láska,
sestupující až k nám. Dítě v jeslích
nám předává něhu. V některých
jesličkách je ztvárněný Ježíšek s
otevřenou náručí, což lze chápat tak,
že Bůh přišel obejmout naše lidství.
Je proto krásné zastavit se před
jesličkami, svěřovat se Pánu života,
mluvit s Ním o lidech a situacích, jež
nám leží na srdci, bilancovat s Ním
rok, který se chýlí ke konci, a sdílet
očekávání a starosti.

A proto je důležité chystat jesličky i
doma, protože připomínají, že Bůh
přišel k nám, narodil se nám, provází
nás životem, je člověkem jako my,
stal se člověkem jako my. Žádný den
v životě nejsme sami. On přebývá s
námi. Nemění věci magicky, ale
pokud Jej přijímáme, může změnit
všechno. (www.vira.cz)

Jesličky nám nabízejí další životní
ponaučení. Uprostřed uspěchanosti
dneška nám připomínají, že je
důležité se zastavit. Neboť jedině,
umíme-li se zastavit a usebrat,
můžeme obdržet to, na čem v životě
záleží. Jedině ponecháme-li povyk
světa venku, popřejeme sluchu
Bohu, který mluví v tichosti.

Toto světlo může podpořit pravý
rozměr Vánoc v našich domovech.

Z jesliček se můžeme poučit o
samotném smyslu života. Vidíme
každodenní scény, pastýře s ovcemi,
kováře kující železo, mlynáře
připravující mouku na chléb, často
se také objevují krajiny. To je
správné, protože jesličky nám
připomínají, že Ježíš přichází do
našeho konkrétního života.

Betlémské světlo
V našem kostele máme
k dispozici Betlémské
světlo, které nám přinesli naši skauti.

Co vlastně Betlémské světlo symbolizuje? Především Ježíše Krista, který
se narodil v městě Betlémě. Ježíš
Kristus je pro nás křesťany tou
zásadní osobností, od níž odvíjí svůj
vztah k Bohu, svůj pohled a své
postoje vůči světu, vůči sobě
navzájem i vůči druhým lidem. Ježíš
je také na různých místech Písma
svatého nazýván Světlem, tudíž o
vánočních svátcích, kdy si připomínáme narození Ježíše Krista, je to
v posledních letech spojeno také
s tímto pěkným zvykem, že se
z Betléma rozváží světlo do celého
světa.

Aktuální informace ke koronavirovým opatřením
Pořad bohoslužeb ve vánočním
týdnu se nemění a je dle rozpisu.
Vánoce (24. až 26.12.) zůstávají beze
změn. Od neděle 27.12. platí nová
protipandemická opatření dle 5.
stupně PES (zatím vyhlášeno do 10.
ledna 2021). S tím souvisí omezení
počtu účastníků bohoslužeb na 10%
kapacity - pro náš kostel max. 30 lidí.
Zapisujte se proto nadále do seznamu bohoslužeb (v kostele) a
využívejte,
prosíme,
všechny
nabízené termíny.
Mše svaté ve všední dny budou beze
změn. V neděli budou 3 mše svaté:
09:00, 10:30 a v 18:30 hodin. Mše
svatá v 9:00 bude přenášena on-line
po internetu. Dále budou slouženy
ještě nedělní mše svaté ve Voletinách v 7:45 a v Žacléři v 11:00.
Sledujte vývoj situace ve sdělovacích
prostředcích. O změnách vás budeme informovat ve Farním zpravodaji
i na našem webu.
Zůstává on-line přenos mše svaté
v 9:00 hodin z kostela pro ty, kdo
nemohou z nějakého důvodu přijít
na mši svatou osobně. Vysílání
probíhá přes internet a připojit se
můžete kliknutím na ikonu:
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA-ONLINE
na webových stránkách farnosti.

Informace z farnosti:
Úklid kostela 2021
Na stolečku vzadu je připravena
tabulka na úklid kostela na příští rok,
prosíme zájemce, aby se zapsali.
Vítáme i nové skupinky
Svátost smíření
bude probíhat v kapli v termínech
uvedených v pořadu bohoslužeb.

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.

