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Svěřme se přímluvě naší Matky
a svatého Josefa, abychom prožili Vánoce
opravdu křesťansky, svobodní od vší světskosti
a připraveni přijmout Spasitele,
Boha s námi.
Papež František
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***
Zveme Vás na Vánoční putování
k Panně Marii Vysocké
v neděli 29.12.2019
Průvod vyjde od zvonice
ve Vysokém Poli v 16.00
hodin.
V kapli Panny Marie:
Pobožnost za posvěcení
našich rodin a svátostné
požehnání.
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Bůh se stává malým a slabým,
aneb, nechci ti způsobit nic zlého
Vánoce jsou tím nejpodivuhodnějším svátkem, který existuje.
Jsou překvapením, které Bůh připravil lidem.
O Vánocích totiž živý a všemocný Bůh ukazuje plnost svého
milosrdenství tím, že se z lásky stává zcela malým a slabým.
Stvořitel se vydává svému stvoření, aby mu dokázal: „Podívej
se, nechci ti způsobit nic zlého.”
Dítě Vánoc nám říká: „Já jsem Bůh, který se stal člověkem.
Chci vám dokázat, že jsem Láska, že vás miluji a že vám
nejsem schopen učinit něco zlého.” (Podle bratra Efraima)
Znáte milost našeho Pána Ježíše Krista: on, ačkoliv bohatý, stal
se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby. (2Kor
8,9)

Vánoce jsou svátky rodinné
„Rodina je místem, kde se člověk učí milovat, je
přirozeným středem lidského života. Osobnost každého
z nás se utváří v rodině. Rodina je místem, kde se učíme
umění dialogu a vzájemné komunikace,”
papež František
Šťastná rodina, založená na kvalitním a stabilním vztahu
muže a ženy, a odpovědná výchova dětí jsou témata
spojující křesťany na celém světě. Vytvářet prorodinné
klima pro uskutečňování těchto ideálů v duchu
křesťanských hodnot – v perspektivě spolupráce s Centry
pro rodinu a dalšími prorodinnými organizacemi
v České republice i v zahraničí – je hlavním důvodem
existence Národního centra pro rodinu založeného Českou
biskupskou konferencí v roce 1996.
Letošní putování k Panně Marii Vysocké bude zaměřeno na rodinný život. Naše křesťanské rodiny velmi často nejsou úplné, to znamená, že
jeden je věřící, praktikující křesťan, druhý partner je sice pokřtěný, možná byl i u prvního
sv. přijímání, ale je nevěřící, nemodlí se, do kostela nechodí, dětem nejde dobrým
příkladem, někdy se jim i směje, že chodí do kostela. Ještě horší je, když do nepraktikující
rodiny přijde partner, který nebyl vychován ve víře, ale má zájem poznat pravdy víry.
Když však pozná styl života v rodině, kde se víra předstírá navenek, svátosti se přijímají
v dětství a pak vůbec, nedodržuje se půst, takový člověk je zmaten a ztratí zájem o
všechno.
Všichni, komu záleží na kvalitě duchovního života v našich rodinách, přijďte se pomodlit,
svěřit své bolesti v rodinném životě Panně Marii. Ona nám rozumí a přimlouvá se za nás.
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Vánoční bohoslužby 2019
Farnost /
kostel

24.
prosince

25.
prosince

26.
prosince

31.
prosince

1. ledna

Horní Lhota

22.00

9.00

9.00

15.30

9.00

Dolní Lhota

20.00

10.30

10.00

Újezd

21.00

7.00; 9.45

7.00; 9.45

Drnovice

19.30

11.00

11.00

11.00

Slopné

22.30

8.15

8.15

8.15

Loučka DD

14.30

10.30
16.00

7.00; 9.45

14.30

Kaple sv.
Františka

13.30
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