Vánoční bohoslužby 2020
Podle usnesení Vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 se s přechodem na čtvrtý stupeň systému
PES s účinností od pátku 18. prosince 2020 sníží povolený počet osob na bohoslužbách
z 30 na 20 % kapacity kostela. Toto opatření postihne také naše farnosti, proto bylo třeba
upravit čas bohoslužeb a také využít prostoru farního kostela v Újezdě, kde je více míst k
sezení. Také otec Ševčík přidal o Hodu Božím mši svatou. V následující tabulce je
uveden počet bohoslužeb a také maximální počet přítomných, sedících.
Újezdská farnost zavedla systém přihlašování na bohoslužby prostřednictvím
odkazu, který najdete na našich webových stránkách. Těm, kteří se sami přihlásit
nedovedou, pomohou ochotně členové pastorační rady. Tento systém bude platit již
v neděli 20.12.2020 na všech čtyřech mších svatých. V kostele je třeba obsazovat místa
tak, aby se dodržel předepsaný odstup (pokud nejde o členy jedné rodiny), mít roušku na
ústech a použít desinfekční prostředek.
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Společný zpravodaj farností Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků
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Účast na bohoslužbách ve všední dny nedosahuje povolené kapacity kostela (20% míst
k sezení), proto není třeba zvláštního přihlašování, musí se však dodržovat předepsaný
odstup (pokud se nejedná o členy jedné rodiny) atd. Toto omezení je dočasné, jakmile
skončí nouzový stav, vrátí se pořad bohoslužeb do normálních kolejí. Štědrovečerní mše
svaté jsou s platností Hodu Božího, silvestrovské mše v Drnovicích a ve Slopném jsou
s platností Slavnosti Panny Marie, Matky Boží (1.1.2021).
Prosím, abyste se vystřídali a umožnili i ostatním během Vánoc účast na mši svaté.
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Ať jako tehdy před dvěma tisíci léty, tak i dnes,
do světa zraněného sobectvím a strachem,
do světa, v němž se lidé bojí o život pozemský víc,
než o život věčný, vstoupí láska, pokoj a radost.
K radostnému a pokojnému prožití svátku Kristova
narození a do Nového roku 2021 svým farníkům
žehnají
P. Jan Můčka a P. Jiří Ševčík

Jesličky připomínají,
že Ježíš přichází do našeho konkrétního života
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
a situace našich regionů.
To je správné, protože
jesličkám připomínají, že
Ježíš přichází do našeho konkrétního života.
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.

Pozvat Ježíše do svého života
Přeji vám tedy, aby strojení jesliček bylo příležitostí, jak pozvat Ježíše do svého
života. Když chystáme doma jesličky, jako bychom otevírali dveře a říkali: „Vejdi,
Ježíši!“. A můžeme to tak také opravdu říci, pozvat ho do svého života. Protože přebýváli v našem životě, život se obrozuje. A rodí-li se život znovu, jsou opravdu Vánoce.
papež František

Zasvěcení Dítěti Ježíši
(Pro modlitbu u jesliček v rodině)

Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako
svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa tě
takto uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který
všemu vládne a všechno tvoří nové. Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový
život. Prosíme tě, smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté –
srdce dítěte.
Ty víš, že nejsme schopni bez tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek. Dej nám své
požehnání, abychom byli schopni konat alespoň malé skutky lásky. Odevzdáváme se ti.
Dívej se našima očima, usmívej se naším úsměvem, promlouvej našimi ústy, pracuj
našima rukama. A kdybychom na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám způsobem
tobě vlastním – milosrdenstvím a něžnou láskou.
Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry
a obejmi nás svou láskou. Amen.

Zveme Vás na Vánoční putování
k Panně Marii Vysocké
v neděli 27.12.2020
Putování začne za příznivého
počasí v 16.00 hodin u Envi
centa ve Vysokém Poli .
Zakončení bude před kaplí
modlitbou za křesťanské rodiny. Prosíme, abyste dodržovali předepsané odstupy.

***
Silvestrovský výšlap ke kapli sv. Františka
Orel Drnovice a Orel Vizovice Vás srdečně zve
na silvestrovský výšlap ke kapli sv. Františka. V 13:30
hodin bude u kaple mše svatá, kterou slouží vizovický
děkan Vít Hlavica.

