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Já jsem s vámi po všechny dny... (Mt 28,20)
DO NOVÉHO ROKU S PANNOU
MARII
Nový rok, který začneme, nám otvírá
prostor do budoucna, do něčeho, co je
pro nás velká neznámá, vždyť nevíme, co
nám přinese a jaký bude. Uplynulý rok se
vším všudy můžeme vědomě a v síle naprosté důvěry nechat Božímu milosrdenství, neboť minulost nemůžeme změnit,
budoucnost ano.
První den Nového roku je dnem slavnosti Panny Marie, Matky Boží. Není těžké uhodnout, proč ze všech starověkých
bytostí v dějinách této planety nenajdeme nikoho lepšího, než je Panna Maria, která dovede přijmout a naplnit Boží
vůli ve svém životě. Její „staň se“ zname-
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nalo počátek vtělení, počátek záchrany
světa. Každý dobrý a požehnaný počátek čehokoli by měl začínat v tomto Mariině postoji. Také začátek tohoto nového roku a každého dalšího který přijde.
Křesťan by měl na jedné straně prožívat odevzdanost do vůle Boží a na druhé
straně vědět, že mnohé záleží na nás samých. Budoucnost přichází prostým plynutím času, zatímco skutečný růst a pohyb vpřed na cestě vlastního sebezdokonalování je výsledek náročné spolupráce
člověka s Bohem. Tak jak Panna Maria
spolupracovala s Boží milostí. Kéž nám
je Ona vzorem - nejdokonalejší křesťanka
– v tomto a v každém dni nového roku.
To vám přeje a žehná váš o. Richard.

DUCHOVNÍ SLOVO
NÁSLEDOVAT MARII
Svatý otec Jan Pavel II. ve svých katechezích říká, že „církev se snaží následovat Marii na své každodenní pouti“.
Podle svatého papeže je deset mariánských ctností, které se musí stát východiskem našeho každodenního jednání.
Jsou to: Víra, Otevřenost Božímu slovu,
Důvěra Bohu, Mlčení, Pokora, Dobrota,
Čistota, Soucit, Pokoj a radost, Jednota.
V posledním zamyšlení otce Karola
Wojtyly byla hlavní postavou Klíčnice
nebe. Nepochybně také proto Ji církev
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oslavuje v první den v roce jako Matku
Boží. Touto slavností vcházíme do nového roku a to Ona nám otevírá nový začátek, novou naději a nový časoprostor
pro prohlubování našeho vztahu s Bohem a lidmi. V každém měsíci roku se
pak na ni pamatuje v různých památkách, svátcích nebo slavnostech.

NAŠE FARNOST DNES
Z FARNÍCH MATRIK – PROSINEC 2021
Sezdáni:
Tomáš Hořák (Bylnice) a Markéta
Šindlerová (Brumov)
Pokřtěni byli:
Ema Kateřina Kořenková
Viktorie Strnadová
Pohřbeni byli:
Marie Macháčová (82 let)
Josef Novák (67 let)
Františka Strnková (74 let)
František Tomeček (65 let)
Bylo:
 Rorátní mše sv.
 Setkání ohledně synodálního procesu
 Mikulášská nadílka
 Slavnost Neposkvrněného početí
Panny Marie
 Fatimská pobožnost
 Chvály
 Půlnoční mše sv.
 Slavnost Narození Páně
 Svátek Svaté rodiny (obnova manželského slibu při mších sv.), sv. Štěpán

Roráty
 Svátek sv. Jana evangelisty, při mši
sv. svěcení vína
 Svátek Mláďátek
 Děkovná mše sv. na ukončení roku
Bude:
 1. 1. mše sv. na Nový rok v 7. 30,
9. 00 a 17. 00 hod., slavnost Matky
Boží, Panny Marie
 6. 1. slavnost Zjevení Páně – mše sv.
v 7. 30 a 17. 00 hod.
 9. 1. svátek Křtu Páně
 13. 1. Fatimská pobožnost v 16. 00
hod.
 Chvály
 Týden modliteb za jednotu křesťanů
(18. – 25.1.)
 2. 2. svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice

Naši kněží mariáni při slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie
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MYSLÍME NA TY, JENŽ NÁS PŘEDEŠLI NA VĚČNOST
Ještě se vrátíme k listopadu, kdy
byla sloužena ve Valašských Kloboukách mše svatá za zesnulé kněze z našeho děkanátu. Zde na zemi jsou naše
modlitby za zemřelé projevem lásky.
Papež Benedikt XIV. ve své encyklice Spe salvi č. 48 píše: Duším zesnulých může být poskytnuto „občerstvení
a posilnění“ prostřednictvím Eucharistie, modlitby a almužny. Fakt, že láska
může dosáhnout až na onen svět, že
je možné vzájemné obdarování a přijetí,
kterými zůstáváme spojeni jedni s druhými citovým poutem i přes hranici smrti, byla základním přesvědčením křesťanství během všech staletí a představuje dodnes útěšnou zkušenost. Kdo by
nezakoušel potřebu dát svým drahým,
kteří jsou již na onom světě, znamení
dobroty, vděčnosti nebo žádosti o odpuštění.
V. R.

AMORIS LETITIA – 3. SETKÁNÍ
V KOSTELE SV. VÁCLAVA
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SVĚCENÍ ADVENTNÍCH VĚNEČKŮ

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – 8. 1. 2022
Drazí farníci, znovu budeme mít možnost zapojit se do Tříkrálové sbírky, podpořit charitní dílo a začít tak nový rok
dobrým skutkem. Radost a Boží požehnání Vám koledníci přinesou v sobotu
8. 1. .
V případě neumožnění koledování
z důvodu zhoršené epidemiologické situace Vás budeme informovat.
SYNODÁLNÍ PROCES

V katechizmu a v křesťanském slovníku výraz „církev“ označuje liturgické shromáždění, ale také místní společenství, nebo všeobecné společenství věřících. Ve skutečnosti jsou tyto
tři významy nedílné. „Církev“ je lid, který Bůh shromažďuje z celého světa. Církev existuje v místních společenstvích
a uskutečňuje se jako liturgické shromáždění, především eucharistické. Žije
z Kristova slova a z jeho těla, a tak se
sama stává Kristovým Tělem.
K této neměnné pravdě se od října přidává výzva papeže Františka církevnímu společenství k synodální cestě s výzvou k zapojení všech věřících
do tohoto díla. Při posledním setkání
našich biskupů s papežem Františkem
můžeme nalézt konkrétnější odpovědi na poněkud pro mnohé zatím nejasný cíl synodálního procesu v naší církvi. Otec Arcibiskup Jan Graubner citoval: „Papež zdůrazňoval, že nejde o to,
něco vyřešit, ale především, abychom
tento proces žili, protože každá skupina ve farnosti, která se synodální cestě otevře, každý, kdo vykročí na cesfarní měsíčník
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tu otevřenosti, bude trpělivě a v lásce
naslouchat druhému a bude chtít poznat, co je Boží vůle, udělal veliký krok
k uzdravení církve ve svém konkrétním
prostředí. Papež říká, že výsledkem synody nemá být dokument, který skončí
v knihovně, ale chce, aby tento proces
probíhal a uzdravoval.“
Vytvořit synodu znamená jít po společné cestě. Setkávání, naslouchání,
rozlišování – to především prostřednictvím živých společenství ve farnosti. Tedy synodální cesta se týká každého osobně. Proto bychom se měli
všichni obracet na Ducha svatého,
modlit se, aby On sám naši farnost
přetvářel podle Boží vůle.
Ve čtvrtek 25.11. 2021 po setkání
pastorační rady se zástupci farníků byly
ustanoveny jednotlivé pracovní skupin-

ky, které se chtějí do synodálního procesu zapojit. Ti, kteří by se ještě chtěli na této aktivitě podílet, se mohou zapsat v sakristii u o. Richarda; uveďte,
prosím, jméno a kontakt na moderátora skupinky, který ji povede.
Jednotlivé pracovní skupinky si vyberou z nabízených deseti témat jedno,
které prodiskutují s pomocí navržených
otázek na 2 setkáních – čili včetně prvního seznamovacího setkání se sejdou 3x.
Závěrem se vypracuje písemné shrnutí.
S programem jednotlivých setkání
se lze seznámit na webových stránkách
naší farnosti, případně na vytištěném
textu, který je k dispozici u koordinátorů
naší farnosti – což jsou: paní katechetka Mgr. Jana Šenkeříková a pan Ing. Josef Fritschka.
Koordinátoři farnosti

MODLITBA ZA PRŮBĚH SYNODY
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás Ty sám, vstup do našich srdcí a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat, uč nás, jak na ní vytrvat. Jsme zde
s přetěžkým břemenem svých slabostí
a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku, nedopusť, aby nás nevědomost
svedla na scestí, nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu, abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně, abychom nesešli
z cesty pravdy a neodchýlili se od toho,
co je správné.
To vše žádáme od tebe, jenž jsi při
díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.
Amen.

K ZAMYŠLENÍ
UCHOVAT JEDNOTU VĚŘÍCÍCH JE
JEDNA Z NEJTĚŽŠÍCH VĚCÍ
Ježíš se modlí za jednotu křesťanů,
ale v církvi jsou rozsévači rozepří, kteří svým jazykem obec rozdělují a ničí –
řekl papež František.
Ježíš se před svým Umučením modlí
za jednotu věřících, aby byli jedno jako
On a Otec a svět uvěřil v Něho.
Jednota křesťanských společenství,
křesťanských rodin je svědectvím toho,
že Otec poslal Ježíše. A dosáhnout jednoty v nějaké křesťanské komunitě, farnosti, biskupství, nějaké instituci a křesťanské rodině je snad jednou z nejtěžších věcí. Naše dějiny, dějiny církve nás
často zahanbují. Vedli jsme války proti
svým bratřím! Pomysleme na jednu takovou, na Třicetiletou válku.
Tam, kde spolu křesťané válčí, chybí svědectví.
Musíme prosit Pána o hojné odpuštění za tyto dějiny. Dějiny mnoha rozdělení a to nejenom minulých. Také
dnešních! Svět vidí, že jsme rozděleni, a říká: „Ať se dohodnou oni, potom uvidíme. Ježíš, že vstal z mrtvých
a žije v nich? To že jsou jeho učedníci,
když se nedohodnou?“ Jeden katolický
křesťan se kdysi ptal jednoho křesťana východního obřadu, ale rovněž katolíka: „U nás bude Kristus vzkříšen pozítří. A u vás?“ Ani na datu Velikonoc
jsme se nedohodli. A to na celém světě. A svět nevěří.
farní měsíčník 4
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Ďáblovou závistí – řekl dále papež –
vstoupil na svět hřích. V křesťanských
obcích se téměř běžně vyskytuje sobectví, závist a rozdělení, což vede ke vzájemnému očerňování. Hodně se očerňuje. V Argentině se takovým lidem
říká »zizzaniere«, tedy rozsévač rozepří, protože vyvolávají sváry a rozdělují. Rozdělení vznikají jazykem, ze závisti, žárlivosti a také uzavíráním se. Když
se říká: „Ne! Věrouka říká toto.“ Jazyk
je schopen zničit rodinu, obec i společnost, rozsévat nenávist a války. Místo
aby se hledalo vysvětlení, je pohodlnější očerňovat a ničit pověst druhého. Papež pak citoval historku o sv. Filipu Nerim, který řekl jisté ženě, aby jako pokání za pomluvy, které šířila, oškubala slepici, peří vyhodila z okna na ulici a potom je sesbírala. Žena se bránila tím, že
to je nemožné, a sv. Filip odvětil: „Přesně tak je tomu s očerňováním.“
Očerňování je takové. Špiní druhého. Ten kdo očerňuje, ničí, kazí pověst,
ničí život. A velmi často zcela bezdůvodně a v rozporu s pravdou. Ježíš se modlil za nás, za všechny, kteří jsme tady,
za naše komunity, farnosti a diecéze:
„Ať jsou jedno“. Prosme Pána o milost,
protože ďábel a hřích má obrovskou sílu
a neustále nás tlačí, abychom byli nejednotní. Kéž nám daruje tuto milost
a tento dar. Co je tímto darem? Duch
svatý! Kéž nám daruje tento dar působící harmonii, vždyť On je harmonií a slávou našich komunit. Ať nám daruje pokoj spolu s jednotou. Prosme o milost
jednoty pro všechny křesťany, o tu velkou milost i o tu malou každodenní milost pro naše komunity a naše rodiny;
o milost kousat se do jazyka.
Kázání z Domu sv. Marty 5/2016
TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU
KŘESŤANŮ
Pane Ježíši, v předvečer své smrti jsi
za nás prosil, aby všichni tvoji učedníci byli jedno, jako ty ve svém Otci a tvůj
Otec v tobě. Dej nám, abychom bolestně pociťovali svou nesjednocenost
jako nevěru. Dej nám, abychom poctivě uznali a statečně odvrhli svou lhostejnost, nedůvěru a vzájemné nepřátelství. Dopřej nám, abychom se všichni bez výjimky sešli v tobě, aby nejen
z našich úst, ale také z našich srdcí neustále stoupala tvá modlitba za jednotu křesťanů. Za takovou jednotu, jak
ty ji chceš, a těmi prostředky, jak ty je
chceš. Dej, abychom v tobě, který jsi
dokonalá láska, našli cestu, jež vede
k jednotě v tvé lásce a v tvé pravdě.
Amen.
(Kancionál č. 031)
www.farnostbrumov.cz

BIBLE, BOŽÍ SLOVO
V dnešní době plné frází nepovažuje řada lidí slovo za nic jiného, než
za prostředek dorozumívání a předávání informací. A přece: i obyčejná slova mohou účinně působit! Mají moc
dávat a budovat život (povzbuzení,
podpora...), ale též bořit a ničit (pomluva, lež, hana). Již pisatelé Bible Starého zákona nechápali slovo pouze jako
zvuk pro přenos informace. Chápali ho
i jako „událost“ a „čin“.
Slovo, které Bůh vyslovuje, je takové, jaký je sám Bůh
On je se svým slovem zcela totožný. Slovo u Boha znamená totéž jako
čin. Co Bůh vyslovuje, to se také děje:
„On řekl - a stalo se“ (Žl 33,9). Poté co
se lidstvo odloučilo od Boha a nemohlo mu již více „hledět tváří v tvář“ - tedy
když člověk již nemohl Bohu rozumět,
učinil Bůh rozhodující krok. Boží slovo
na sebe přijalo lidskou podobu - kterou
je Boží Syn, Ježíš Kristus. Ježíšovo působení stojí především na slovech, která jsou zároveň i činy. Jsou v něm vždy
spojené vjedno, ať už uzdravuje nemocného nebo nasycuje zástup.
Bůh oslovuje každého člověka
Bible je Boží slovo, které na sebe
přijalo podobu psaného lidského slova. S Boží mluvou se totiž nemůžeme setkat nikde bezprostředně. Proto se k nám dostává lidským způsobem, prostřednictvím lidské řeči. Bible
je cele Boží i cele lidská. Není pouhým
souhrnem věroučných pravd, nebo katechismem. Je prostředkem dialogu
Boha s člověkem.

Boží slovo pro každého
Boží slovo má moc překonat to nejnebezpečnější zlo ve světě, totiž zlo,
které je v nás samých. Má moc proměnit naše nitro. Toto slovo má dále moc
každého z nás přivést k Otci a shromáždit nás kolem něho.
Aleš Opatrný
Aby v tobě Boží slovo mohlo účinně
působit a projevovat svou sílu, je třeba Boha a jeho slovo poznávat, důvěřovat mu a nechat se vést jeho Duchem.
Duch totiž Boží slovo oživuje a zasazuje
do tvého konkrétního života.
Čti denně Boží slovo a dovoluj mu
působit ve tvém životě.
Převzato z internetu
Vyzývám všechny k intenzivnějšímu
a častějšímu kontaktu s Božím slovem, které v nás působí svou uzdravující a tvořivou mocí! V něm objevujeme tajemství Božího srdce a získáváme světlo, které nám umožňuje orientovat se v různých životních situacích
a proměňovat skutečnost, ve které se
nacházíme.
Jan Pavel II.
O LÁSCE K BLIŽNÍMU
Jeden poustevník, který byl považován za nedokonalého, pociťoval v hodině smrti velkou radost a byl úplně pokojný. Jeho představeného to velmi udivilo,
zeptal se tedy umírajícího, proč se nebojí Božího soudu a zda si z něho zlý duch
netropí žerty. „Pravda, můj otče,“ odpověděl umírající, „že u mě nebyly vidět neobyčejné věci. Mojí jedinou zásluhou je to, že ve shodě s příkazem Pána
jsem miloval všechny lidi, snášel jsem
jejich chyby, ospravedlňoval je, sloužil
jim, o nikom jsem nemyslel ani nemluvil zle. To mě těší a dává mi naději, že
se nade mnou Bůh slituje.“ Představený se zamyslel a potom s nadšením zvolal: „Bože, jak pěkná, jak vzácná je to
ctnost! Synu, když jsi zachovával toto přikázání, zachovával jsi všechno; opravdu
máš jisté nebe!“
Poslouchejte, drazí! Při každé příležitosti využijme a pěstujme tuto ctnost, která má tolik dobrých vlastností a přináší tolik užitku, ctnost, bez které budou všechny naše kontakty s bližními jen obyčejnou
přetvářkou.
Odkud pochází nedostatek této ctnosti, která naplňuje pokojem lidi učené i prosté? Důvodem tohoto nedostatku je chtivost, pýcha a závist. Máte na někoho zlost,
protože vás nepodporuje, něco proti vám
řekl, pomluvil vám nějakou službu nebo
vás předběhl v nějakém zájmu? Proto pěstujete v duši nechuť, tomuto člověku se vyhýbáte, držíte se od něj hodně daleko?
farní měsíčník
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Je pravda, že nemáme milovat hříchy
a přestupky bližních, ty je třeba mít v nenávisti, ale člověka samého je třeba milovat, protože hříšník nepřestává být Božím
obrazem. Kdybyste chtěli milovat pouze
ty, kdo nemají žádné vady, nemilovali byste nikoho, protože všichni lidé na světě
mají nějaké nedokonalosti a chyby.
Co přimělo apoštoly, aby přepluli moře
a zemřeli mučednickou smrtí? Přiměla je
k tomu láska k nepřátelům! Sv. Seraﬁm
se prodal do otroctví a takto získané peníze věnoval ubohé vdově na zabezpečení její i jejich dětí.
Pravdivá láska k bližnímu se pak projevuje skutky navenek. Kdo je koná,
toho Kristus na posledním soudu postaví po své pravici a pozve ho do svého království. „Pojďte, požehnaní mého Otce,
ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa“ (Mt 25,34).
Nakonec vám říkám: láska je nejkrásnější z ctností. To ona nám zajišťuje Boží
přízeň, chrání nás před peklem proto, že
nám nařizuje přát dobro i nepřátelům, nikoho nedovoluje nenávidět a pro každého chce dobro. Kéž byste všichni měli
tuto bohumilou a drahocennou perlu –
pravdivou lásku k bližnímu.
Sv. Jan Maria Vianney
Kdo má lásku, snaží se co možná
nejméně zarmucovat druhé, protože
láska je královským pláštěm, který
dokáže zakrývat chyby bratří a nikdy
nám nedovolí, abychom se považovali za lepší než ostatní.
Sv. farář Arský
„A za to se modlím: Ať stále víc
a více roste vaše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek…“ (Fil 1,9-11)
Naše životy utvářejí a nesou obyčejní,
většinou opomíjení lidé, kteří se neobjevují na titulních stranách novin a časopisů ani na velkých jevištích nejnovějších
show, nepochybně však dnes píší rozhodující události našich dějin: lékaři, ošetřovatelé a ošetřovatelky, zaměstnanci
obchodních domů, uklízečky, pečovatelky, dopravci, pořádkové služby, dobrovolníci, kněží, řeholnice a mnoho a mnoho
dalších, kteří pochopili, že se nikdo nezachrání sám.
Kolik lidí denně prokazuje trpělivost
a dodává naději, snaží se nešířit paniku,
nýbrž sdílenou odpovědnost. Mnozí otcové, matky, prarodiče a učitelé nepatrnými
všedními gesty ukazují našim dětem, jak
se postavit krizi a překonávat ji přizpůsobením návyků, pozvednutím zraku a zintenzivněním modlitby. Kolik lidí se modlí,
obětuje a přimlouvá za dobro všech.
Papež František
farní měsíčník 6

SVĚDECTVÍ
Bůh má různé cestičky, slyší naše
modlitby
Doktor Mark byl slavný onkolog. Jednoho dne měl přiletět na důležitou konferenci do jiného města, kde mu mělo být
uděleno ocenění za lékařskou praxi. Hodinu po vzletu jeho letadlo náhle mělo
poruchu a tak muselo nouzově přistát
na nejbližším letišti. Lékař si proto půjčil auto a jel na konferenci. Avšak krátce
poté, co vyjel, počasí se pokazilo a začala
silná bouřka. Kvůli prudkému dešti a krupobití se ztratil GPS signál v navigaci, doktor zatočil špatně a zabloudil. Po dvou hodinách jízdy si uvědomil, že jede úplně jiným směrem. Cítil, že má hlad a byl strašně unavený, tak se rozhodl, že najde nějaké místo, kde by si mohl odpočinout.
V okolí však byly jen pole anebo lesy. Konečně narazil na malinký dům. Doktor
celý zoufalý, vystoupil z auta a zaklepal
na dveře. Otevřela mu žena. Vysvětlil ji, co
se mu stalo a požádal ji, jestli by si od ní
mohl zatelefonovat. Žena mu však odpověděla, že nemá telefon, ale navrhla mu,
že by mohl u ní bouřku přečkat a počkat,
než se počasí zlepší. Hladový, promočený, promrzlý a unavený doktor přijal její
nabídku a vešel dovnitř. Žena mu nabídla horký čaj a řekla, že se půjde na chvíli
modlit. Doktor Mark se usmál a řekl, že on
osobně věří jen ve snahu a v tvrdou práci.
Doktor seděl u stolu, pil čaj a sledoval ženu v slabém světle svíčky, jak se
modlí vedle postýlky. Lékař pochopil, že
žena potřebuje pomoc, takže když se domodlila, zeptal se jí: „Co přesně žádáte
od Boha? Myslíte si, že Bůh někdy vyslyší vaše modlitby?“ Žena se smutně
usmála a řekla: „Miminko v postýlce je
můj syn, kterého trápí vzácný typ rakoviny a existuje jen jeden doktor, který by
ho mohl vyléčit, jmenuje se Mark, ale
nemám peníze na to, abych si ho mohla dovolit, kromě toho, Dr. Mark žije tisíce kilometrů odsud. Bůh stále neodpověděl na mou modlitbu, ale vím, že jednou odpoví a nic nezlomí mou víru.“ Doktor Mark, ohromený, neměl slov a prostě se rozplakal. Tiše zašeptal: „Bůh je
skvělý.“ Vzpomněl si najednou na všechno, co se mu dnes stalo: porucha letadla, přívalový déšť, který způsobil, že se
ztratil a to vše proto, že Bůh nejenom odpověděl ženě na její modlitbu, ale také
jemu umožnil opustit materiální svět,
na který byl zvyklý a dal příležitost pomoci chudým a ubohým lidem, kteří na světě nemají nic jiného, než svou modlitbu.
Převzato z internetu

Rozvod
Za rozvodovým poradcem přišla jedna
paní. „Chci se rozvést a chci svému manželovi co nejvíc ublížit,“ řekla.
„Tak ho začněte hýčkat,“ doporučil jí
poradce. „Až pro něj budete nepostradatelná, až si bude myslet, že ho milujete
a že si ho vážíte, zahájíme rozvodové řízení. Tím mu ublížíte nejvíc.“
Za pár měsíců přišla paní za poradcem znovu a řekla mu, že se řídila jeho
radou. „Výborně. Takže se můžeme pustit do rozvodu,“ řekl poradce. „Do rozvodu?“ podivila se paní. „Ani nápad! Úplně jsem se do něj zamilovala!“ prohlásila s rozhodností.
Bruno Ferrero, Svítání

Z HISTORIE
Rok 1980
Vstupujeme do jubilejního roku
oslav 35. výročí osvobození naší vlasti.
K 9. máji bylo opraveno sousoší Sv. Trojice na náměstí v Brumově. Opravu (většinou jen očištění) provedl sochař Jan Bařinka, nový měděný kříž do rukou Vykupitele a měděnou holubičku, symbol Ducha Svatého, úspěšně provedl pan Ludvík Loucký, klempíř ve v. v Brumově. Vše
podle starého vzoru. Oprava poškozené sochy sv. Gottharda už nevyšla. Také
bylo v kostele oznámeno, aby se v rámci celonárodní směny na jarním úklidu
i farníci zapojili do výzvy MěNV a přispěli
k úpravě prostředí svého bydliště.
1) Provedla se naplánovaná oprava varhan a varhanické stolice. Provedl ji varhanářský podnik z Brna v červnu
a červenci t.r. v částce 23.261 Kč. Různé výdaje s tím spojené stály 2. 239 Kč.
2) Oprava dřevěného schodiště
na kůru v kostele. Vyšlapané dřevěné
schodiště obloženo dubovými deskami
– částka 4. 437 Kč.
3) Položené části nové rýny ze severní části v úseku presbytáře a novým
svodem v ceně 1. 478 Kč. 4) Trojdílná
skříň na bohoslužebná roucha a kostel. prádlo z dubového dřeva určená pro
druhou sákristii v ceně 3.200 Kč.
5) Opravily se světelné ciferníky
na věži: tj. nová výmalba číslic a skelných ploch v ceně 2. 373 Kč
6) Technická úprava na chodbě farní budovy v přízemí: z prostorného WC,
kde bylo také skladiště pro židle zpěvákům, se vytvořila moderní koupelna
s elektrickým zařízením pro teplou vodu
a osvětlení. Pořízeny 5x nové zárubně
a 5x nové dveře. Veškeré práce a stav.
materiál a malíři stálo 7. 000 Kč.
www.farnostbrumov.cz
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Z LITURGIE
2. 1. 2022 2. neděle po Narození
Páně
Slovo se stalo tělem a přebývalo
mezi námi.
1. čtení Sir 24, 1-4.12-16
2. čtení Ef 1, 3-6.15-18
Evangelium Jan 1, 1 – 18
Na počátku bylo Slovo a to Slovo
bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo
na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic,
co jest. V něm byl život a ten život byl
světlem lidí. To světlo svítí v temnotě
a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel
jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On
sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit
o tom světle. Bylo světlo pravé, které
osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal.
Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc
stát se Božími dětmi, těm, kdo věří
v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve,
ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale
z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan
o něm vydával svědectví a volal: „To je
ten, o kterém jsem řekl: ´Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť
byl dříve než já.´“ Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí.
Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista.
Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený
Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten
o něm podal zprávu.
Ozvěna slova:
Pro mnoho lidí Vánoce už skončily.
Pro nás křesťany však vánoční doba pokračuje ještě několik dní, až do následující neděle svátku Křtu Páně. Tyto
dny nejsou jakýmsi násilným natahováním vánoční atmosféry. Církev velmi
dobře ví, že každý člověk potřebuje delší čas k pochopení, vstřebání a přijetí
nejen smysly, rozumem, ale hlavně srdcem daru, který je nám o Vánocích darován. Darován samotným Bohem, naším Otcem. Fakt, že se Kristus skutečně narodil, nepopírají ani historici. Bylo
by však málo uznat jen, že před 2000
lety ležel v jeslích. Hlavním bodem křesťanské zvěsti je ujištění, že se Ježíš nawww.farnostbrumov.cz

rodil pro mě a pro tebe! On přišel z lásky k člověku, ke každému z nás, čili
kvůli mně! Kristus je ten největší dárek, jaký jsme mohli objevit u vánočního stromku. Dárek od samotného Otce.
Dárek cennější než nejnovější typ mobilního telefonu. A pokud jsme nežasli
nad tímto dárkem, pokud nám nepřipadal zajímavý, pak to znamená, že jsme
jej dosud nerozbalili! A … ne nadarmo
nám církev poskytuje čas, abychom se
vrátili k vánočnímu stromu a objevili tento přehlédnutý dar – ne od partnera či přátel, ale od samotného Otce.
Nově smíme žasnout nad neuvěřitelnou zvěstí, že Otec na mě myslí a dal mi
to nejlepší. Je to skutečně neuvěřitelné,
že právě mně je určen tento dar – tak
neuvěřitelné, že mnohým nestačí ani
celé vánoční období, aby tato pravda
víry sestoupila z rozumu do srdce. Zkuste si připomenout, jakou radost máte,
když nějaký přítel něco pro vás udělá,
zavolá, pošle dárek. On si mě všiml, nezapomněl na mě! Podobně můžete žasnout nad skutečností, že Bůh na mě nezapomněl, a dal mi … svého Milovaného Syna. A pokud uvěřím té neuvěřitelné zvěsti, že Ježíš je ten dárek určený
právě mně, pak v tom daru najdu … další dárky: ujištění, že Bůh na mě nezapomněl, že je mi blízko. Že nejsem sám.
Že v Ježíši nacházím sílu a motivaci pro
svůj normální život. Že si mohu dovolit
být slabý, připouštět svoje slabosti a selhání – vždyť Kristus sestoupil na moji
úroveň, aby mi podával ruku, posiloval
mě. Mohu si dovolit ukázat svoje rány
z minulosti, svoje obavy a nejistoty –
Kristus je totiž skutečný člověk, který
s lidským i nadlidským pochopením vnímá a podává uzdravující balzám svého
slova a Srdce.

INSPIRACE K ČETBĚ
POUSTEVNÍK
Dobrodružné znovuobjevení modlitby
Autor: David Torkington
Petr žije na ostrově u skotského pobřeží. Má dlouhý svetr, krávu a mnoho povinností ve svém hospodářství.
Kdybyste ho potkali, připadal by vám
jako obyčejný farmář. Pro otce Robertsona však bylo velmi důležité dostat
se do blízkosti právě tohoto mladíka.
Proč? Kvůli znovuobjevení modlitby. Nikoli kvůli povídání o modlitbě. Zdá se
vám, že v tom není veliký rozdíl? Otec
Robertson velikost toho rozdílu prožil
a vám nabízíme totéž…

HÁDANKY
1. Máš-li mě v kapse, nemůžeš tam mít
nic jiného. Kdo jsem?
2. Celého tě obleču, bíle jako do šlehačky. Když přijdeš do světnice, za chvíli z tebe uteču.
3. Ve dne menší než – li myš. V noci všechno přerostu. Když mě vidíš – nevidíš.
4. Hleďme na ni – parádnici: puntíky
má na kloboučku. Bílý závoj, nožku laní
– pozor, pozor na tu lesní paní.
5. Mám otce i matku, ale nejsem syn.
Kdo jsem?

NĚCO PRO ZASMÁNÍ
„Jak jsi prožil Silvestra?“
„Nevím, ještě mi nevyprávěli.“
(Hádanky:1. díra 2. sníh 3. tma
4. muchomůrka 5. dcera)

BLAHOPŘÁNÍ
Přichází chvíle nadevše hezká,
protože slavíte dneska. Hodně lásky, zdraví, co je špatné, ať se spraví. Denně důvod pro zasmání, na
každý den Boží požehnání a to je
od nás celé přání.
Fm

MŠE SV. V SIDONII
 8. 1. Za rodiče Švachovy
 15. 1. Za členky živého růžence
 22. 1. Za Marii a Ladislava Běhunčíkovy
 29. 1. Za rodiče Kuhejdovy, dceru
Annu a Rudolfa Suchyňu
farní měsíčník
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