Bůh se stal člověkem…
V jedné legendě z Portugalska se vypráví, proč se Bůh stal
člověkem. Mogo byl dobrý člověk. Měl rodinu, pomáhal druhým a v
obchodních záležitostech si počínal čestně. Byl však nevěřící. Nechápal, že
lidé jsou tak naivní a věří, že Bůh sestoupil na zem jen proto, aby jim
poskytl pomoc. Mogo všem říkal, že Vánoce vycházejí z nějakého divného
příběhu o Bohu, který se prý stal člověkem…
Když rodina odešla do kostela, Mogo usedl na svou oblíbenou židli,
rozdělal oheň v krbu a pustil se do četby novin. Brzy ho však vyrušila rána,
pak následovala další. Mogo v domnění, že někdo hází sněhové koule do
okna, oblékl si kabát a vyšel ven. Když otevřel dveře, uviděl hejno ptáků,
kteří se ztratili v bouři a teď se ve sněhu chvěli zimou. Když zpozorovali
osvětlený dům, snažili se vniknout dovnitř, ale jak narazili na okenní
tabuli, pohmoždili si křídla, takže nemohli létat. „Přece ta stvoření
nenechám tam venku,“ ozvalo se Mogovo dobré srdce. „Jak jim ale
pomoci?“ Zamířil k vratům garáže, otevřel je a rozsvítil. Ale
ptáci se ani nepohnuli. „Mají asi strach,“ řekl si
Mogo. Vrátil se do domu, sebral pár kousků
chleba a drobky vyznačil cestičku až k osvětlené
garáži. Ale bez výsledku. Mogo
rozevřel náruč, pokusil se je pobízet
laskavým voláním, tu a tam
některého jemně postrčil, ale ptáci
byli ještě neklidnější, začali se
zmítat a bezhlavě pobíhat po
sněhu, přičemž zbytečně ztráceli tu trošku
sil, které jim ještě zbyly.
Mogo už nevěděl, co má dělat. „Musíte mě mít za kohosi
strašného,“ řekl nahlas. „Což nechápete, že ke mně můžete mít důvěru?“
A zoufale a znechuceně zvolal: „Kdybych se teď mohl jen na několik málo

okamžiků proměnit v ptáka, pochopili byste, že vás chci opravdu
zachránit!“ V tu chvíli zazněl kostelní zvon. Jeden z ptáků se proměnil v
anděla a zeptal se Moga: „Teď už chápeš, proč se Bůh musel stát
člověkem?“ A Mogo, se slzami v očích, poklekl ve sněhu a říká: „Odpusť
mi, Bože, že jsem nevěřil v tvou lásku. Teď už chápu, že důvěřovat
můžeme jen těm, kdo se nám podobají a zakoušejí totéž, co my.“
BŮH O VÁNOCÍCH ŘÍKÁ KAŽDÉMU Z NÁS: „MÁM TĚ RÁD!“ JEŽÍŠ JE BŮH
S NÁMI A PRO NÁS!
PŘEJI A VYPROŠUJI SOBĚ I VŠEM MÝM FARNÍKŮM NOVÉ A
RADODOSTNÉ ROZHODNUTÍ PRO JEŽÍŠE.
P. Zdeněk


DEN
24. 12. 2019
25. 12. 2019
26. 12. 2019
26. 12. 2019
27. 12. 2019
29. 12. 2019
31. 12. 2019
01. 01. 2020

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH
ŠTĚDRÝ DEN – VIGILIE SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, ARNOLEC
KONCERT TRUBAČŮ
SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
(OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ)
SVÁTEK SV. SILVESTRA ZAKONČENÍ OBČANSKÉHO
ROKU 2019 (PROSBA A PODĚKOVÁNÍ)
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
NOVÝ ROK

HODINA
16:00
09:15
09:15
10:30
17:00
09:15
09:15
09:15

Předvánoční svátost smíření
V pátek 20. 12. od 16:00 P. Zdeněk Veith. V sobotu 21. 12. 8:30 až 10:15
cizí zpovědník.
Topné koberečky v kostele
Od konce listopadu jsou v kostele nainstalované topné koberečky.
Spínání je řízeno automaticky ve dnech: neděle, středa a pátek. V ostatní
dny lze zapnout koberečky ručně ze sakristie (zajišťují ministranti).
Podobně je nastaveno i topení v sínici, kde lze mimo výše uvedené dny
spustit topení tak, že se zapne kabel mimo spínací zásuvku přímo do
zásuvky pod ní a stiskne se tlačítko POWER (návod je u topení). NUTNO

PO MŠI VRÁTIT KABEL DO ČASOVÉ ZÁSUVKY! Prosíme také o opatrnost
při poklekání na krajích lavice (směrem do středu kostela), kde jsou
zásuvky se zapojenými kabely a mohly by se poškodit.
MALÁ OHLÉDNUTÍ
Letní tábor (22. – 26. července 2019)
Také letos se v Nové Říši konal letní tábor pro děti. Tématem byl
starozákonní Daniel a jeho život. Celý týden bylo velké teplo, ale i tak si
děti i vedoucí celý tábor pěkně užili. Děkujeme všem vedoucím i dalším
pomocníkům za organizaci tábora.
Podzimní Jitro hry
V sobotu 7. 9. 2019 jsme se s některými dětmi z naší farnosti vydali
na již 23. Podzimní přespolní JiTTro hry do Kněžic. Všichni sportovci se
nejprve zaregistrovali a potom
se sešli na mši svaté v místním
kostele. Po mši svaté vyběhl
jeden ze sportovců s pochodní
směrem k Orlovně a všichni ho
následovali.
Zapálil
se
olympijský oheň a hry byly
zahájeny. Prvně se soutěžilo v
piškvorkách a pak v dalších
disciplínách. Děti soutěžily s
velkým nadšením. A dokonce
jsme získali i několik diplomů: 2. místo ve florbalu, 3. v piškvorkách, 2. v
biblické soutěži, 1. a 2. v kuličkách, 2. ve čtyřboji a 1. ve štafetě :-). Ten
den bylo zrovna škaredé počasí. Stále přeprchávalo a bylo chladno. Ale
nikomu z nás to nakonec vůbec nevadilo a parádně jsme si to užili.
Doufám, že se her zúčastníme i následující rok.
Mutlovi
Zájezd do Prahy
8. září jsme se zúčastnili zájezdu, který zorganizoval otec Zdeněk.
Navštívili jsme v Praze klášter Řepy, který mají na starosti sestry
boromejky. V jejich kostele, který je zasvěcen sv. Rodině, jsme měli mši
svatou a poté nám sestra Konzoláta udělala poutavou přednášku o jejich
řádu, co všechno dělají a jak spolupracují s ženskou věznicí, která se zde
nachází. Po chutném obědě u sester jsme se přesunuli do klášterní

zahrady, kde od dvou hodin začalo vinobraní. Pro děti byl připraven
skákací hrad a pohádkové bytosti pro ně měli připravené úkoly. Dospělí
mohli ochutnávat víno a burčák, posedět a poslouchat pěknou muziku.
Po šesté hodině večerní jsme vyrazili k domovu. Celý výlet se vydařil, vyšlo
počasí, byla skvělá atmosféra.
Moc děkujeme za organizaci tohoto zájezdu.
Svobodovi
Národní setkání hnutí Modliteb matek (25. – 27. 10. 2019)
Také letos se národního setkání v Pardubicích zúčastnilo i několik
maminek z naší farnosti. Hlavním tématem bylo: „DUCHOVNÍ BOJ POD
BOŽÍ OCHRANOU“.
Po společné modlitbě a zahájení nás sestra M. Michaela Zych
PDDM seznámila s duchovním bojištěm a poradila, jak se svědomitě
zapojit do duchovního boje. Protivník totiž není kolem nás, ale v nás, a má
strategii, Ďábel s námi vždy bojuje promyšleně, nikoli náhodným
způsobem…
Po slavení mše svaté a
výborném obědě jsme se ve
druhé přednášce dozvěděly
něco o přístupových cestách
zlého od otce Antonína Marka
Příkaského, OCarm. Na závěr
jsme se společně pomodlily
modlitbu matek s odevzdáním.
I přes náročnější téma bylo celé setkání velkým povzbuzením.
Maruška Kašíková
Farní ples ve Zhoři
Farní ples byl již jedenáctý, tedy tradiční. A byl tradičně i vydařený
(alespoň podle nás). Připnutím trikolóry jsme si připomněli třicet let výročí
od Sametové revoluce. Někteří návštěvníci se k nám rádi přidali a ocenili,
že jsme na toto datum nezapomněli. Líbí se nám, že se zde potkáváme s
lidmi, které třeba i celý rok nevidíme. A samozřejmě i s těmi, které celý
rok vídáme :-).
Děkujeme všem, kdo dorazili. A kdo nedorazil, má možnost to
napravit příští rok.
Zdeňka a Kája Vackovi

