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„Projevila se
Boží dobrota
a spása všem lidem.“
Sv. Pavel

„Kristus přichází
na svět a čeká,
čeká na mne.“
Kardinál Joachim Meisner

Ať Vám Kristova zvěst
o Boží lásce k člověku
září do všech dní nového roku 2022
a motivuje Vás k jeho následování.

To všem svým farníkům přejí a vyprošují
duchovní otcové P. Jan Můčka a P. Jiří Ševčík.

Ježíš se narodil, aby uhasil naši žízeň … po lásce
Všichni jsme naprogramováni k tomu, abychom milovali a byli milováni.
Všichni.
Ale nedokážeme to.
Na jedné straně se nám lásky nedostává, a na druhé straně
se svým jednáním lásce uzavíráme.
Východiskem z této slepé uličky je vědomí, že nás Bůh miluje takové, jací jsme.
Miluje bezpodmínečně.
Jedině Bůh dokáže uhasit naši žízeň po lásce, ať je jakkoli veliká.
Ježíš se narodil, aby uhasil naši žízeň … po lásce.
Narodil se jako malé dítě, kterého se nelze bát.
Ježíš je pro mě od této chvíle ten, kdo mi zkřížil cestu.
Ten, kdo mě zná, kdo se setkal s mým pohledem, kdo vzal mé srdce do svých dlaní,
aby je měnil a navždycky změnil.
Mé
setkání
s Ježíšem,
i
když
je
trochu
ubohé,
trochu
nevydařené,
mi dává najednou nečekanou sílu.
Jako kdybych v sobě měl na dosah ruky nevyčerpatelnou zásobu lásky!
Zásoba, z níž si mohu po libosti brát, která mne po celý den naplňuje radostí,
uklidňuje mě a zahání jednoho po druhém démony a strachy, kteří mě až do nynějška trápili.
Ty strachy, že nebudu mít dost uznání a lásky…
Jak se jako led na slunci rozpouštějí nutkavé potřeby mého ega a mého těla.
Jakási síla mne zahaluje do svého širokého pláště, chrání mě a dává mi chuť být lepší.
My všichni se přetvořujeme stále víc a víc k zářivé podobě, jakou má on.
Působí to duch Páně (srov. 2 Kor 3,18).

trochu

zmatené,

Thierry Bizot

Příběh Ježíšova narození oprášený jen o Vánocích?
„Když se však naplnil čas, poslal Bůh svého Syna.“ (Gal 4,4)
Reální lidé s reálnými pocity
Bylo nebylo – tak bychom mohli naše vyprávění začít. Jenomže nejde o
žádnou pohádku, mýtus, babskou povídačku nebo zkrátka výplod něčí
představivosti, ale o opravdový příběh. Postavy v něm vystupující jsou lidské
bytosti z masa a kostí, které prožívaly nejrůznější pocity, zápasy, naděje a sny,
podobně jako dnes my.
Téměř všichni měli společnou velmi důležitou věc. Navštívil je totiž Boží
posel - anděl a zjevil jim, že jsou povoláni ke spolupráci na dramatu naplnění
největšího příslibu, jaký kdy Bůh dal svému lidu: že Bůh sám sestoupí mezi svůj lid. Přestože se tento příběh odehrál
před více než dvěma tisíci lety, promlouvá každičká jeho část i každá postava, která v něm vystupuje, s velkým důrazem

přímo do našich životů.
Příběh Ježíšova narození oprášený jen o Vánocích?
Příběh Ježíšova narození obyčejně odpočívá po většinu roku v knihovničce. V prosinci ho vytáhneme, oprášíme,
necháme na pár týdnů zazářit, načež ho krátce po Vánocích opět odložíme na jedenáct měsíců stranou. Tento úžasný
příběh nám ovšem má co říct každý den našeho života.
Je to poselství naděje, jež zvěstuje,
že Bůh nikdy nezapomíná na své sliby
a plní je v dokonale zvolený čas.
Říká nám, že Bůh si vybírá obyčejné lidi,
kteří ho milují, aby pro jeho království
vykonali mimořádné věci.
Nabádá nás, abychom věřili,
že Bůh v nás dokáže způsobit
zrození něčeho velikého,
ačkoli dobře víme, že sami bychom to
nikdy nezvládli.
Ujišťuje nás, že u Boha není nic nemožného.
Připomíná nám, že nás Bůh tolik miloval,
že poslal svého Syna – část sebe sama -,
aby s námi byl jako světlo v naší temnotě,
jako naděje uprostřed naší beznaděje,
aby nás přivedl na cestu,
která je v souladu s jeho vůlí.
Dovolím si tedy tvrdit, že je to příběh příhodný pro všechna roční období.
Stormie Omartianová, Vánoční zázrak,

Mše sv. pro děti o Štědrém dnu
V pátek 24. prosince na Štědrý den v 14.30 hod. zveme všechny děti do
Drnovic na mši svatou. Děti si přinesou nějaký obrázek, nebo podobný dárek
Ježíškovi.

***
Svátek nevinných dětí betlémských
V úterý 28. prosince zveme všechny děti do Slopného, kde bude v 15.00 hod.
mše svatá za děti naší farnosti a jejich rodiče. Drazí rodiče, naučte své děti od
dětství chodit na mši svatou i ve všední den. Jděte jim příkladem !!!

***
Vánoční putování k P M Vysocké
Putování začne ve čtvrtek 30. prosince vlastně již mší svatou v 15.00 hod.
v Drnovicích. V 16.00 hod. Vyjdeme od zvonice ve Vysokém Poli. Zakončení
bude v kapli mší svatou obětovanou za rodiny naší farnosti, především
za rodiče školních dětí. Prosíme, abyste dodržovali předepsané rozestupy a
v kapli měli roušky.

***
Silvestrovská pouť ke kapli sv. Františka
Orel Drnovice a Orel Vizovice Vás srdečně zvou na Silvestrovský výšlap ke
kapli sv. Františka. V 13:30 hod. bude u kaple mše svatá, kterou slouží
vizovický děkan P. Vít Hlavica. Je krásné zakončit rok, který za několik hodin
zmizí v moři věčnosti, putováním, modlitbou, děkovnou mší svatou a svatým
přijímáním.

***
Děkovná pobožnost na konci roku v Újezdě
Kdo si netroufá na zimní putování, přijďte v 16.00 hod. do kostela v Újezdě na
děkovnou silvestrovskou pobožnost se svatým přijímáním a svátostným
požehnáním.

