Farní zpravodaj

23. 12. 2018

motto: Křesťan, který nevydává svědectví, zůstane neplodným
a nevydá život, který dostal od Ježíše Krista.

Slovo faráře:
Drazí farníci, dostává se Vám do rukou příloha nedělní stránky, která bude zaměřena na šíření víry a novou
evangelizaci. Je naší snahou Vám nabídnout svědectví, doporučit dobré náboženské knihy, těm, kdo se
vyznají v informačních technologiích, možnosti k dalšímu vzdělávání, pozvánky k akcím pořádanými farním
společenstvím. Bylo by naším přáním, kdybyste se podíleli na tvorbě této přílohy a přispívali do jednotlivých
rubrik. Tato příloha bude vycházet přibližně jednou za dva měsíce. Přeji této iniciativě vytrvalost, dobré
nápady, vedení Duchem Svatým a věrnost evangeliu.
P. Miloslav Čamek, farář

Svědectví:

Skutečný dárek od svatého Mikuláše

Když bylo naší dceři asi 6 let, moc si přála k Vánocům lego. Dosud si hrála s nějakými kousky, které našla
u babičky v krabici po svém tatínkovi, ale přála si mít své „vlastní“. Nějakou dobu se za to každý večer
modlila, ale s manželem jsme se jí snažili její prosbu rozmluvit, že přece už jedno lego má – u babičky a že jí
ho klidně tatínek přiveze domů. Mezitím už poslala dopis Ježíškovi s tímto přáním a stále pevně věřila, že se
jí přání na Vánoce splní.
Bylo přesně 6. prosince, svátek sv. Mikuláše, kdy u nás zazvonila pošťačka s obrovským balíkem. Zírala
jsem na to a ptala se manžela, co objednal? Když jsme balík rozbalili, byla tam velká krabice LEGO
CREATOR, typ – postav si dům snů…v hodnotě asi 1000,-Kč. Uvnitř balíku byl vložený lístek, který nám
vysvětlil náš šok. V srpnu toho roku jsem se zúčastnila jedné fotosoutěže v časopise pro maminky a stala
jsem se šťastnou výherkyní. V balíčku byla gratulace s přáním krásných Vánoc…
Pán Ježíš skutečně vyslyšel dětské přání a poslal po sv. Mikuláši krásný dárek. Ten nejenže na Vánoce
rozzářil dětské oči, ale svým způsobem ohromil hlavně nás dospělé. Jak silná je moc dětské modlitby jsme se
v naší rodině přesvědčili už několikrát. Nechte děti, ať tlučou na Božské srdce a uvidíte zázraky…
Adéla Kuchařová
 Do rubriky svědectví prosíme křesťany a farníky, aby publikovali svědectví ze života víry
a touto evangelizací posilovali společný život ve víře. Příspěvky do této rubriky (mohou být i anonymní),
jakož i další připomínky a náměty ke zpravodaji, můžete posílat na email: svedectviducha@seznam.cz, nebo
písemně paní Martincové nebo panu faráři.
Předem děkujeme.

Výzvy a oznámení
o Víte, že již 35000 mladých Křesťanů
tvoří společenství skrze Signaly.cz?
Chceš prohloubit svůj duchovní život?
Zaregistruj se.
o Na jaře v naší farnosti vznikla dvě
společenství
Křesťanů - jedno společenství mladších se
schází každý čtvrtek v 19:00 h. na faře.

Druhé společenství starších se schází
v pondělí. Každý první čtvrtek
v měsíci se koná společenství veřejné
v kostele.
Přijďte zakusit atmosféru společné i
přímluvné modlitby.

Doporučení k četbě
Útěk sestry Cecílie -poutavé čtení o životě sestry, pronásledování, útěcích a nástrahách STB.
Cena, kterou zaplatíš - strhující příběh mladého muslima, který konvertoval ke křesťanství.
Proměna farnosti - z udržovacího režimu k misijnímu zápalu.
Chatrč - americký bestseller o tragédii, vině a odpuštění.
Tyto knihy si můžete půjčit v zákristii.

Akce ve farnosti a diecézi
Ve spolupráci s o. Čamkem připravujeme oslavu silvestra na faře. Chceme, aby v tento den fara ožila,
abychom tento den nestrávili u televize nebo popíjením alkoholu, ale abychom
ho prožili vzájemným obdarováním se, s humorem, zpěvem a modlitbou ve spojení s Kristem. Všichni, kdo
chcete prožít tento den kvalitně a duchovně, se, prosím, nahlaste včas panu faráři, kapacita je omezená a
budeme potřebovat nějaký čas na přípravu. Pomohou i vaše náměty jak ho kvalitně prožít. Je to na nás.

……………………………………………………………………………………………….

Další informace, postřehy a náměty
Obnovení manželských slibů 30.12.2018 v 10:30 v chrámu sv.Kunhuty
Srdečně zveme všechny manžele, kteří byli oddáni v kostele k obnovení manželských slibů. Vyzýváme
muže a ženy, aby na list papíru napsali své manželce, manželovi vyznání: Co se vám na ní - na něm líbí, za
co si jí – jeho vážíte, co obdivujete, v čem vám imponuje atd. List vezměte s sebou do kostela.

Medžugorje, Poselství Královny míru 2. prosince 2018
"Drahé děti, když ke mně přicházíte jako k matce s čistým a otevřeným srdcem, vězte, že vás
poslouchám, povzbuzuji, utěšuji a především se přimlouvám u svého Syna. Vím, že chcete mít
pevnou víru a vyjádřit ji správným způsobem.
To, co můj Syn od vás žádá je upřímná, silná a hluboká víra - a potom každý způsob, jakým ji
vyjadřujete, je správný. Víra je nádherné tajemství, které se uchovává v srdci. Je mezi nebeským
Otcem a všemi jeho dětmi, pozná se podle plodů a podle lásky ke všem Božím stvořením.
Apoštolové mé lásky, děti moje, mějte důvěru v mého Syna. Pomozte, aby všechny mé děti
poznaly jeho lásku. Vy jste mou nadějí - vy, kteří se snažíte upřímně milovat mého Syna. Ve
jménu lásky, podle vůle nebeského Otce a mého Syna, jsem tu mezi vámi pro vaši spásu.
Apoštolové mé lásky, ať modlitbou a obětí se stanou vaše srdce osvícené láskou a světlem mého Syna. Nechť toto
světlo a láska osvěcuje všechny, se kterými se setkáte a vrací je mému Synu. Jsem s vámi. Zvláště jsem s vašimi
pastýři. Svou mateřskou láskou je osvěcuji a povzbuzuji, aby rukama požehnanými mým Synem požehnávali celý
svět. Děkuji vám."
Zdroj: www fatyma.cz

Přejeme radost z narození Krista - našeho Pána,
poklidné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok.

