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Všichni čekají někoho,
kdo zachrání svět.
Spasitel přišel,
stal se jedním z nás.
Nepomohlo by,
že se narodil v Betlémě,
pokud by se nenarodil
v srdci každého z nás.
Pravou vánoční radost
působí jeho narození v milosti;
jeho přítomnost tam,
kde jsou dva nebo tři
shromážděni v jeho jménu.

Radost z Kristova narození
a požehnání do Nového roku 2019
u Ježíšových jesliček Vám vyprošuje
P. Jan Můčka
P. Jiří Ševčík
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Už nemám strach, Bůh se totiž stal dítětem
Bůh se vtělil. Daleké se stalo
blízké. Bůh se stal dítětem.
Nyní už nemám strach.
Je-li Bůh dítětem položeným
tam na slámě v jeskyni,
pak mi už nic nenahání strach.
Strach mohu mít z čehokoliv,
ale ne z dítěte.
Z dítěte, které hladím a které se
ke mně vine.
Už nemám strach.
Jedinou námahu, kterou musím
vynaložit, je věřit.
Věřím-li, pokračuji tím v procesu, kterým Ježíš - dítě přichází na svět.
Zpracováno podle knihy Carla Carretta Myšlenky

Dvanáctá pouť chlapů na Svatý Hostýn
Abych byl upřímný, tak
jsem se velmi dlouho zamýšlel
nad tím jak přesně popsat
atmosféru této již dvanácté
poutě chlapů na Hostýn?
Všechno totiž začalo v roce
2007 kdy se Pavel Heinz a Petr
Švach rozhodli zorganizovat
pouť pro chlapy z Loučky na
Sv. Hostýn. Nevím, jestli
záměrně, ale vybrali termín na
konci církevního roku tzn.
sobotu před svátkem Ježíše
Krista Krále. První pouť byla,
co se týká účasti velmi
skromná. Pouze devět mužů se
rozhodlo, že se této pouti zúčastní.
V současné době se vydává na pouť více než šedesátka mužů ze širokého okolí.
Začátek je vždy v 6:00 v Loučce u kříže. Pouť chlapů každoročně zahájí otec děkan Jan
Múčka, který po krátké modlitbě všem poutníkům požehná. Většina poutníků obětuje
útrapy cesty za nějaký konkrétní úmysl. U Chladné studny se začíná modlit první desátek
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růžence a poté je krátké duchovní zamyšlení z knihy Richarda Rohra. Také zde
organizátoři rozdají úmysly, které napsali naši farníci na papírky. Celkem je na pouti
ještě pět takových "zastavení". Druhé na konci Vizovic u kříže, třetí v kostele ve
Slušovicích, čtvrté v kapličce v Hrobicích, páté u kříže na konci Vlčkové a poslední v lese
před Sv. Hostýnem.
Téměř každoročně se po příchodu
do baziliky na Sv. Hostýně zpívá
svatováclavský chorál. Poté se jdeme
ubytovat a na večeři do místní
restaurace. Od 20:00 je mše sv.
celebrovaná
otcem
Tomášem
Stroganem. Prvních deset let jsme měli
mši sv. v kapli poutního domu, ale
poslední dvě poutě byla mše sv.
sloužena ( i kvůli narůstajícímu počtu
poutníků ) v bazilice. Po mši svaté je
možnost přistoupit ke svátosti smíření.
Není výjimkou, že otec Tomáš mnohdy
zpovídá i celou noc. Ráno po mši svaté
následuje pobožnost křížové cesty a odjezd domů.
Závěrem bych rád však vyjádřil myšlenku proč je vlastně důležité se pěší poutě na Sv.
Hostýn zúčastnit? A netýká se to jenom pouti na Sv. Hostýn, ale poutí všeobecně. Krásně
to vystihl otec Tomáš ve své letošní promluvě: Hlavní důvod proč se člověk rozhodne jít
na pouť je jakési vnitřní "hnutí
mysli", které nás posune dopředu
směrem k Bohu, k Ježíši Kristu a
Duchu Svatému. Pokud není
přítomen tento rozměr, tak
nemůžeme v žádném případě
mluvit o pouti, ale jen o nějakém
sportovním výkonu či procházce
krajinou. V průběhu všech poutí
jsme zažili i velmi různorodé
počasí. Bylo jak teplo a nádherně
slunečno, tak mráz či sníh nebo
také celodenní déšť…Ale ať už
bylo jakkoliv, tak se vždy
pokračovalo dále - vstříc k cíli…
A také my bychom měli v životě
navzdory všem překážkám jít stále
dál - vstříc ke svému cíli, kterým
není nic jiného než život věčný a setkání s Ježíšem.
Věřím, že o letošních Vánocích toto „setkání s Ježíšem“ zakusí každý z nás a všichni
tak prožijeme radost z jeho narození, která naplní naše domovy.
Roman Hlavička
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Neboj se vzít k sobě...
"Josefe, synu Davidův, neboj se vzít k sobě svou
manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z
Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno
Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů." To
všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Pán
ústy proroků: Hle, panna počne a porodí syna a
dají mu jméno Emanuel, to znamená Bůh s
námi.

(Mt 1, 20-23)
Vánoce jsou časem, kdy se setkáváme s druhými lidmi,
snažíme se být spolu, aspoň na chvíli vytvořit pohodu a harmonii,
zažít tu „pravou vánoční atmosféru". A snad se nám to i daří.
I když jsme ale utratili spoustu peněz za dárky a stoly se nám prohýbají pod nápory jídla,
víme, že v tom Vánoce nespočívají...
Musíme se sice trochu překonat,
ale nakonec to je docela snadné pozvat někoho na návštěvu,
sejít se s někým, na koho jsme přes rok neměli čas, být na sebe chvíli milí.
Mnohem těžší je ale „vzít někoho k sobě",
přijmout někoho natrvalo do svého srdce a života,
(ať už to je manželka, dítě, přátelé).
Ale jen když se otevřeme trvalým láskyplným vztahům,
když druhým vyjdeme vstříc a připravíme pro ně
stálé místo ve svém životě, můžeme zakusit,
že jsme pro ně důležití a že jsou nám blízko.
Andělova výzva Josefovi se dnes obrací i k nám:
Neboj se vzít k sobě...
Ne jen na chvilku.
Chceš-li zažít, že Bůh ti je blízko,
že je stále s tebou a že ty jsi pro něj drahý a vzácný,
neboj se přijmout k sobě Ježíše.
Dopřej i Jemu natrvalo místo ve svém srdci a ve svém životě.
Tak Vánoce nebudou jen chvilkovou iluzí.
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Pořad bohoslužeb o Vánocích ve farnosti Újezd:
24. prosince : Pondělí
Svatvečer narození Páně
ŠTĚDRÝ DEN

19.30 Drnovice
21.00 Újezd
22.30 Slopné

Vánoční mše svaté

25. prosince : Úterý
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
(Hod Boží Vánoční)

7.00 Új.: 8.15 Sl.:
9.40 Új.: 11.00 Dr.:
14.30 Lo.:

Vánoční mše svaté
„ve dne“

26. prosince : Středa
Sv. Štěpána, prvomučedníka

7.00 Új.: 8.15 Sl.:
9.40 Új.: 11.00 Dr.:

Mše svaté ze svátku
Sv. Štěpána,
prvomučedníka

27. prosince : Čtvrtek
Sv. Jana, apoštola
a evangelisty

15.00 Dr.: Mše sv.
16.00 VP.: Putování

Putování k Vysocké
Panně Marii

28. prosince : Pátek
Sv. Mláďátek betlémských, mučedníků

15.30 Új.: Mše sv.
17.30 Sl.: Mše sv.

Slopné: Mše sv.
za děti naší farnosti

29. prosince : Sobota
Sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka

16.00 Lo.:

Mše svatá
s nedělní platností

30. prosince : Neděle
Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie
a Josefa
31. prosince : Pondělí
Sv. Silvestra I., papeže

1. ledna : Úterý
Slavnost
BOHORODIČKY PANNY MARIE
2. ledna : Středa
Sv. Bazila Velikého
a Řehoře Naziánského, biskupů
3. ledna : Čtvrtek
Ferie
4. ledna : Pátek
První pátek v lednu
5. ledna : Sobota
6. ledna : Neděle
Slavnost
ZJEVENÍ PÁNĚ (Svatých Tří Králů)
13. ledna : Neděle
Svátek Křtu Páně (končí vánoční doba)

7.00 Új.: 8.15 Sl.:
9.40 Új.: 11.00 Dr.:
14.30 Lo.: Mše svatá
16.00 Új.:

Nedělní mše svaté

Új.: Děkovná
pobožnost na konci
roku

7.00 Új.: 8.15 Sl.:
9.40 Új.: 11.00 Dr.:

Novoroční mše svaté
k Panně Marii

15.30 Új.:
17.30 Sl.:

Mše svaté

17.00 Dr.:

Mše svatá

15.30 Új.:
17.30 Sl.:

Mše svaté

16.00 Lo.:

Mše svatá
s nedělní platností

7.00 Új.: 8.15 Sl.:
10.00 Dr.: 16.00 Lo.:

Mše svaté
ze slavnosti

7.00 Új.: 8.15 Sl.:
9.40 Új.: 11.00 Dr.:

Pravidelné nedělní
mše svaté

-5-

Pořad bohoslužeb o Vánocích ve farnosti Horní Lhota:
24. prosince : Pondělí
Svatvečer narození Páně
ŠTĚDRÝ DEN
25. prosince : Úterý
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
(Hod Boží Vánoční)
26. prosince : Středa
Sv. Štěpána, prvomučedníka
27. prosince : Čtvrtek
Sv. Jana, apoštola a evangelisty
28. prosince : Pátek
Sv. Mláďátek betlémských, mučedníků

20.00 DL.: 22.00 HL.:

Vánoční mše svaté

9.00 HL.: 10.30 DL.:

Vánoční mše svaté

9.00 HL.: 10.00 DL.:

Mše svaté ze svátku
Sv. Štěpána

29. prosince : Sobota
17.30 HL.:
Sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
30. prosince : Neděle
Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie
a Josefa

Mše svatá
s nedělní platností

9.00 HL; 10.30 DL.:

Nedělní mše svaté

9.00 HL; 10.30 DL.:

Novoroční mše svaté
k Panně Marii

31. prosince : Pondělí
Sv. Silvestra I., papeže

1. ledna : Úterý
Slavnost
BOHORODIČKY PANNY MARIE
2. ledna : Středa
Sv. Bazila Velikého
a Řehoře Naziánského, biskupů
3. ledna : Čtvrtek
Ferie
4. ledna : Pátek
První pátek v lednu
5. ledna : Sobota
6. ledna : Neděle
Slavnost
ZJEVENÍ PÁNĚ (Svatých Tří Králů)

13. ledna: Neděle
Svátek Křtu Páně

17.30 HL.:

Mše svatá
s nedělní platností

16.00 HL

Mše svatá

16.00 HL
17.30 DL

Mše svaté

17.30 HL.:

Mše svatá
s nedělní platností

9.00 HL; 10.30 DL.:

Mše svaté ze svátku
Zjevení Páně

9.00 HL; 10.30 DL.:

Nedělní mše svaté
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Zveme Vás na

Vánoční putování
k Panně Marii Vysocké
ve čtvrtek 27. prosince 2018 :
V Drnovicích mše sv. v 15.00 hod.,
pak vyjde průvod a připojí se u
zvonice ve Vysokém Poli.
V kapli Panny Marie: Bohoslužba
slova s možností sv. přijímání, Te
Deum a svátostné požehnání.

Pastýřský list otce arcibiskupa - Vánoce 2018
Drazí bratři a sestry,
všem a každému zvlášť přeji a vyprošuji pravou vánoční radost z Boha, který nám
dnes dává mimořádně zakusit svou blízkost, ukazuje svůj nesmírný zájem o nás, svou
přízeň a lásku, která ho vede k přijetí lidství, aby nás mohl vykoupit. Přichází mezi nás
jako bezmocné dítě. Při pohledu do Betléma se mi zdá, že dnes chce Bůh v našem
vymírajícím národě probudit novou lásku k dětem, ba touhu po nich a zapálit novou
ochotu rodin žít pro další generace.
O Vánocích je středem naší pozornosti Dítě v jeslích, které až vyroste, založí Boží
království a přinese naději všem, kdo ho přijmou jako Spasitele. Jeho království nebude z
tohoto světa a spásu nabídne především lidským duším, ale účast na vykoupení zakusí i
celé lidstvo a celý vesmír, který dosud úpí v důsledku hříchu. Jestli na Boží lásku
odpovíme správně, se ukáže i v lidské rovině. Až dorostou děti s láskou počaté, nebudou
všude chybět pracovníci, ale bude dost lékařů i kuchařů, vědců i řemeslníků. Jestli je
dobře vychováme jako Ježíšovy přátele, bude mít budoucnost náš národ i církev.
Pohled do jesliček napovídá, že k naplnění života nestačí kariéra, úspěch, blahobyt a
pocit štěstí, ale i předávání života a služba lásky, která se nevyhýbá ani oběti. Děkuji
všem, kteří dávají národu a církvi vychované děti a s vděčností myslím na předchozí
generace, které i přes těžké překážky a mnohé oběti žily pro štěstí a výchovu dětí.
Milé děti, zvláštní vánoční radost přeji především Vám, nejen z dárků a lásky Vašich
rodičů, ale hlavně z Pána Ježíše, který Vám dnes nabízí mimořádné přátelství. Kéž
přítomnost Boží lásky naplní srdce všech, uzdraví vzájemné vztahy a promění rodiny tak,
aby v jejich středu měl své místo Boží Syn podobně jako uprostřed Svaté rodiny
nazaretské.
Pravou vánoční radost z narozeného Spasitele Vám přeje a ze srdce žehná
arcibiskup Jan Graubner
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VÁNOČNÍ OSMISMĚRKA
„Nestačí jen živit pocity vděčnosti. Vděčnost je třeba projevit…
(viz osmisměrka).
sv. Ambrož
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ANDĚL, BALTAZAR, BETLÉM, BŮH, DÁREK, HERODES, HVĚZDA, CHLÉV,
JESLE, JEŽÍŠEK, JOSEF, KAŠPAR, KRÁL, MARIE, MELICHAR, NOC, OSEL,
OVCE, PASTÝŘI, VŮL

Správné řešení z prosincového farního měsíčníku: „…požaduje víc.“
Mgr. Gabriela Pavelková
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