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MOTTO

„Ty,
který jsi
začátek a
konec,
vezmi tento
rok do
ZPRAVODAJ OLEŠNICKÉ FARNOSTI
svých rukou
a veď nás podle své vůle!
Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se
podaří vše, co nás k tobě přibližuje.“

POLEČNOU
ESTOU 2
Kate Walther

SLOVO ÚVODEM
Drazí lidé, ve kterých má Bůh zalíbení,
Tak už jen několik dní nás dělí od oslav narození Toho,
který nám všem zpřístupnil cestu k Bohu.
Tak už jen několik dní nás dělí od slov: „Sláva na
výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, ve kterých má Bůh
zalíbení.“
Tak už jen několik dní nás dělí od chvíle, kdy se otevře
symbolická brána v Římě a kdy Církev začne prožívat
jubilejní rok, „Milostivé léto“.
Tak už jen několik dní nás dělí ode dne, který jsme zvyklí
nazývat Štědrý a v jehož večerních hodinách je zvykem
darovat a dostávat dárky.
A možná cítíte to zvláštní napětí a ticho, které s sebou
přináší advent. Snad také prožíváte to zvláštní rozechvění
během příprav na něco, co přece tak dobře známe a přesto to
může být vždy nové a jiné.
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A možná cítíte jak i boží nepřítel pracuje na plné obrátky
a podsouvá nám všechny ty spěchy, opožděné výplaty,
porouchané vysavače a …
A brání nám uvědomovat si, že Bůh, který je tak mocný,
tak veliký, s tak úžasnými možnostmi, se stává malým,
bezbranným lidským dítětem, narozeným navíc v těch
nejchudších poměrech neznámé, prosté dívce.
A tak Vám přeji, aby se skutečně Bůh, který přišel
vykoupit lidi, narodil i ve Vás a Vaše ,,Sláva na výsostech
Bohu“ se tak mohlo nést celým tím jubilejním rokem plným
Božích darů.
za redakci Josef Kánský

Z FARNOSTI
Nový Jeruzalém
„Když při smrti uvidím, že mně tak dobrý Bůh chce zahrnout
po celou věčnost svou něhou a že já už mu nebudu moci
dokazovat obětmi svou lásku, bude to pro mne nesnesitelné,
jestliže jsem na zemi neudělala pro jeho potěšení všechno, co
jsem mohla“
Těmito slovy sv. Terezie z Lisieux – učitelky církve
zahajuje náš otec biskup Vojtěch svou knihu, kterou nazval … Aby mohlo vyrůst něco krásnějšího.
Chtěl bych předcházejících slov využít k pozvání Vás
všech k jedné potřebné aktivitě církve.
Zkuste si v duchu odpovědět na tyto otázky:
- Má naše církev dostatek kněží a duchovních osob?
- Mají tito služebníci dostatek spolupracovníků?
- Roste víra v našem kraji?
Pokud jste si sami pro sebe odpověděli třikrát NE, jistě cítíte,
že je třeba pro nápravu něco udělat.
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„Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky …
Proste a dostanete, tlučte a bude otevřeno“
Jedna z možností, jak si vyprosit nápravu současného stavu je
zapojit se do prosebných poutí „Nový Jeruzalém“ .
Budeme se scházet v různých farnostech našeho kraje vždy 13. v měsíci – doprovázení Pannou Marií z Fatimy –
nazvanou „MATKA LÁSKY“.
Program poutě – sv. růženec, mše svatá, adorace na tyto
tři úmysly
- aby Pán dal církvi nová a trvalá duchovní povolání
- aby Pán dal věrné a obětavé spolupracovníky kněžím
- aby Pán dal růst daru víry v našem kraji
Pro naši farnost bude první NOVÝ JERUZALÉM
v kostele sv. Vavřince. Začátek v 17 hodin, hlavní celebrant a
kazatel bude P. Pavel Havlát z Vranova u Brna.
Udělej i ty něco proto, aby mohlo vyrůst něco
krásnějšího.
Všechny zdraví Váš Pavel

K ZAMYŠLENÍ
Modlitba
„Milý Ježíšku, děkuji ti za bratříčka, ale já jsem tě prosil o psa.
Tvůj. Fabrizio.“
Ondra měl jen jedno velké přání: kolo. Žluté kolo se
spoustou doplňků, které viděl ve výkladě jednoho obchodu.
Nedokázal na něj nemyslet. Viděl ho ve snech, v hrnku
s kakaem, v postavě Karla Velikého na deskách dějepisu.
Ale Ondrova maminka musela dát peníze ještě za
mnoho věcí a výdaje každým dnem narůstaly. Nemohla
Ondrovi koupit kolo, které si tolik přál.
Ondra o maminčiných potížích věděl, a proto se rozhodl,
že o kolo poprosí samotného Boha. Ať mu ho dá k Vánocům.
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Každý večer proto Ondra ve své modlitbě připomínal:
„Nezapomeň mi dát k Vánocům žluté kolo. Amen.“
Maminka každý večer slyšela, jak se Ondra modlí a prosí
za žluté kolo, a pokaždé smutně potřásla hlavou. Věděla, že
Vánoce budou pro Ondru bolestné. Kolo se neobjeví a to ho
strašně zklame.
Nastal Štědrý den a Ondra samozřejmě žádné kolo
nedostal.
Večer si jako obvykle klekl k modlitbě vedle postýlky.
„Ondro,“ zašeptala maminka, „tebe asi mrzí, žes nedostal
k Vánocům kolo. Doufám, že se nezlobíš na Boha, že tvé
modlitby nevyslyšel.“
Ondra se podíval na maminku: „Ale ne mami. Já se na
něj nezlobím. Bůh moje modlitby slyšel a řekl mi: Ne“.
Z knihy Další příběhy pro potěchu duše
PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU
O vánocích by měla ke všem lidem dospět radostná zvěst,
Bůh vytvořený k obrazu a podobenství králů, císařů, tyranů a
referentů je mrtev.
Ale narodil se Bůh, který se s námi lidmi tak ztotožnil, že
„stát se Bohem“ od té chvíle znamená totéž, jako „stát se
člověkem“
(F.J.Schierse)
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Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích
24.12. – Štědrý den
9.00 – Olešnice – mše svatá pro děti – příprava na
oslavu narození Ježíška
14.30 – Trpín - Vigílie slavnosti Narození Páně
16.00 – Rovečné - Vigílie slavnosti Narození Páně
s pásmem pro děti
24.00 – Olešnice – Půlnoční mše svatá
25.12. – Hod Boží vánoční
7.45 – Olešnice – mše svatá
10.40 – Olešnice – mše svatá
15.00 – Olešnice – Svátostné požehnání
26.12. – svátek sv. Štěpána
7.45 – Olešnice – mše svatá
9.20 – Rovečné – mše svatá
10.40 – Olešnice – dětská mše svatá – návštěva dětí
u jesliček
27., 28. a 29. 12. V Olešnici bohoslužby nebudou
30.12.
17.00 – Olešnice – mše svatá
31.12. – Úvodní jubilejní den
15.00 – Rovečné – Ekumenická bohoslužba
v evangelickém kostele
17.00 – Olešnice – mše svatá na poděkování za
uplynulý rok a celé tisíciletí
21.00 – Olešnice – možnost adrace před vystavenou
Nejsvětější svátostí
23.00 – Olešnice – mše svatá proto, abychom
vstupovali po kněžském požehnání a výzvě
,,Jděte ve jménu Páně“ do roku 2000
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1.1.2000
7.45 – Olešnice – mše svatá
9.20 – Rovečné – mše svatá
10.40 – Olešnice – mše svatá
15.00 – Olešnice – ekumenická bohoslužba
1.1.2000 adorační den
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