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NAŠE DĚDINY
Zpravodaj obcí Březnice - Bohuslavice - Salaš

NAŠE DĚDINY - zpravodaj obcí Bohuslavice, Březnice a Salaš. * Vydává
Římskokatolická farnost Březnice, Březnice 14, 760 01 Zlín. * Své příspěvky
můžete vložit do poštovní schránky farního úřadu v Březnici, poslat
elektronickou poštou na adresu: nase.dediny@volny.cz nebo předat členům
redakční rady. * Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při
výběru dává přednost textům stručným. *Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
* Zpravodaj je vydáván za podpory Obce Březnice a Obce Bohuslavice.
* Určeno pro vnitřní potřebu farnosti.* Uzávěrka čísla: 8.12.2016.

Ilustrace: J. Švajdová

DAR BETLÉMSKÉ NOCI

VÁNOČNÍ ČAS - Josef Suchý

ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN
Jiskření
Obec Březnice si Vás dovoluje pozvat na OBECNÍ ZABIJAČKU spojenou
s prodejem masa a zabijačkových produktů. V sobotu, 21.1.2017, od 13 hod. se na
Vás budeme těšit v sále obecního domu vedle pohostinství. Atmosféru zabijačky
zpříjemní cimbálová hudba.

Jiskření sněhu kam jen dohlédneš.
A v duši takřka stejně bílo též.
Svět má své sváry, potyčky a seče,
my Spasiteli v jeslích pokloňme se vkleče.
Větvička jmelí

Obec Březnice zve všechny na tradiční Štěpánské bruslení, které se koná 26.12.2016
od 15:30 na stadionu Luďka Čajky ve Zlíně. Přijďte si po Vánocích protáhnout tělo
a společně si zasportovat.

Větvička jmelí ožehnutá mrazem.
Na misce ořechy a ovoce.
A cinknutí hvězdy upuštěné na zem,
z níž po ráji to bude vonět rázem Tak přicházejí opět Vánoce.

Na Naše dědiny jste v Březnici darovali 200,- Kč, v Salaši 300,- Kč, v Bohuslavicích
v obchodě Hruška 250,- Kč, v kapli 500,- Kč. Děkujeme za Vaše příspěvky.

Betlémská hvězda
A buďme spolu šťastni ve vrtkavém bytí,
kde peřejemi víří prudký tok.
Betlémská hvězda ať vám jasně svítí
na další cestu celý příští rok.

Uzávěrka příštího čísla bude 1.2.2017.

Redakce zpravodaje Naše dědiny přeje všem čtenářům požehnané Vánoce a vyslovuje
poděkování za přízeň, finanční podporu a povzbuzení v naší práci.
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Ilustrace: J. Švajdová
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VÁNOČNÍ STROM V BŘEZNICI

Posílám vám, drazí čtenáři Našich dědin, vánoční pozdrav, a po způsobu dopisů
a pohledů, které se nám zvláště před Vánoci objevují častěji v poštovní schránce
a vždy nás mile potěší, píšu také tento prosincový úvodník.
Nejprve vás chci prostřednictvím Našich dědin každého pozdravit a popřát
milostiplnou a pokojnou dobu vánoční. Na svět přišla Láska, tak by se dalo shrnout
celé poselství Vánoc.
V Březnici prožívám již čtvrté Vánoce. Vzpomínám na ta nemnohá léta (spíše zimy)
s vděčností. Vybavuji si prosté události z vánoční doby. Když mi jedna paní dovezla
stromeček na faru, když se na faře objevily děti a začaly jej zdobit, když jsem na faře
vydával betlémské světlo a kdosi přišel se zablácenými botami a přískokem „ťap,
ťap“ zanechal za sebou blátivé stopy na koberci. Vzpomínám si na první
štědrovečerní večeři na zlínské faře, jak P. Libor celý průběh večera velmi elegantně
provázel, že jsem při stolování mohl zakusit jakoby předchuť nebe. Vzpomínám na
troubení z věže či cinkot klíčů a zvonečků na závěr půlnoční. Vzpomenu si také na
některé dárky, které jsem od přátel dostal… A právě ty myšlenky okolo dárků mne
vedou k úvaze nad tím největším dárkem, který mi darovali rodiče, a to hned po daru
života. Tedy: předání daru víry. To, že mne přivedli ne k Ježíši ze sádry nebo
k Ježíškovi, který ukrývá dárky v punčoše či skříni, ne k Pánbíčkovi, ale k Ježíši
živému.
Tento dárek se jim podařilo připravit. Nejprve jej museli pečlivě zabalit, aby nebylo
zřejmé, co se v balíčku nachází. Tím vyvolali zvědavost. Museli jej hezky stuhou
omotat, aby se zdůraznilo, že jde o velmi vzácný dar. Také nemohli zapomenout na
štítek se jmenovkou, aby bylo zřejmé, že ten dar je osobně pro mne. A poté v průběhu
mého dětství a dospívání už jen čekali, jak tento dárek rozbalím. Dobře věděli, že
rozbalení takového dárku není věcí nejsnadnější, že to chce čas. A věděli, že takový
dárek nemohou rozbalit za mne. A do třetice věděli, že po rozbalení dárku, z něj
začíná pravé potěšení.
Rodiče vnímali, že víra je ohromný dar, který je potřeba vkusně zabalit, načančat
a trpělivě čekat, až jej dítě rozbalí. Nic se nedá uspěchat, chce to čas, chce zde podnítit
zvědavost. Podobně jako při štědrovečerní večeři. Žádá si to svůj čas a svou eleganci
vnímat vůni polévky a smaženého kapra, nechat si sbíhat sliny, zasednout
ve svátečním oděvu ke stolu, zapálit svíci, ve víře se modlit a děkovat Bohu za to, že
máme co jíst, připít si a poté vychutnávat vše, co je přichystáno. Na závěr poděkovat
hospodyňce, jak to všechno chutně a s láskou připravila.
Požehnané Vánoce
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„My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. Bůh je láska; kdo
zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.“ (1Jan 4,16)
P. Václav Fojtík
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MIKULÁŠ V MŠ BŘEZNICE

PASOVÁNÍ NA PRVÁKY 4.11. 2016
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V pátek, 4. 11. 2016, se již po devatenácté konala tradiční slavnost žáků1. ročníku
- Pasování na prváky. Přípravy na tuto akci začaly již v měsíci říjnu. Žáci se pečlivě
učili v hodinách jazyka českého básničky, písničky, tanečky. Také v matematice pilně
počítali. Konečně nastal dlouho očekávaný den. Bylo pasováno 10 prvňáčků.
Podpořit je přišlo 35 rodinných příslušníků. Také předškoláci s paní učitelkou se přišli
do základní školy podívat. Téměř sedmdesáti minutový program zaujal všechny
přítomné natolik, že potlesk trval velmi dlouho. Starší žáci pod vedením paní učitelky
Mihalové si připravili na oplátku krátký kulturní program. Poté byli žáci - prváci
ostužkováni a pasováni paní ředitelkou Janou Vojtkovou. Celá akce byla velmi
zdařilá. Rodiče i všichni hosté odcházeli domů plni dojmů. Zjistili, že dnešní škola je
zcela jiná. Nemusí mít obavy z toho, že by se jejich děti školy bály.
I ve škole lze zažít příjemné chvíle.
Mgr. Jana Vojtková, ředitelka školy
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Ohlédnutí za první adventní nedělí v Bohuslavicích

Tříkrálová sbírka 2017

Už se stalo tradicí, že první adventní neděle je v Bohuslavicích dnem svátečního
setkání a společného rozsvěcování vánočního stromku.
Místní spolky - Buslavské tetky, Klub maminek, Sbor dobrovolných hasičů a letos
poprvé také SRPŠ - se několik týdnů předem pečlivě chystají na to, aby ve svých
stáncích mohly nabídnout něco dobrého k zakousnutí a k napití, a také nějaké drobné
dárky vlastní výroby. Děti ze školy s učitelkami a vedoucími zájmových kroužků
trénovaly svá krásná adventní vystoupení a nejedno oko nezůstalo suché. Příjemnou
atmosféru dokreslovala živá hudba v podání kapely Fragment z Hluku a společné
zpívání koled. Zkrátka bylo dobře… Děkujeme všem, kteří akci připravili, zejména
ochotným občanům aktivním v místních spolcích, zastupitelům obce a hlavně všem,
kteří přišli a podpořili tak zmíněné úsilí.

v děkanátech Vizovice a Zlín 2. - 8. ledna
V naší farnosti v obcích Březnice, Bohuslavice u Zlína a Salaš budou skupinky
tříkrálových koledníků koledovat v sobotu 7. ledna 2017
Požehnání tříkrálovým koledníkům se uskuteční v sobotu 7. ledna:
- v kostele sv. Bartoloměje v Březnici v 8:00
- v kapli Navštívení Panny Marie v Bohuslavicích u Zlína v 8:30
- v kapli Panny Marie Růžencové na Salaši v 9:00
Pokud se s koledníky nepotkáte, a přesto chcete sbírku podpořit, přispět
můžete:
 na samostatný tříkrálový sbírkový účet 66008822/0800 u České spořitelny /
VS 777, KS 0379/
 dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena jedné DMS je
30,- Kč
u všech telefonních operátorů. Charita z každé DMS zprávy obdrží částku
28,50 Kč. Děkujeme Vám!
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Obecným účelem sbírky, kterou pořádá Charita ČR se sídlem v Praze, je
pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí
a podpora charitního díla.
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Speciální dík patří také všem, kteří se přidali k benefiční akci „Krabice od bot“
(www.krabiceodbot.cz) a přinesli vánoční dárky pro děti z rodin, pro které jsou dárky
vzácnost… Zabalené krabice, a nebylo jich k našemu potěšení málo, jsme odvezli na
sběrné místo ve Zlíně, odkud tyto poputují k dětem v azylových domech apod. Menší
část dárků jsme doručili dvěma konkrétním rodinám v hmotné nouzi v Uherském
Hradišti.

POŽEHNÁNÍ PAMĚTNÍ DESKY

Advent je mj. čas dobročinnosti a nejen v tyto dny by se nemělo zapomínat na ty, kteří
mají v životě méně štěstí, než my…
S přáním příjemného adventního času a láskyplných vánočních svátků
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Zuzana Trčková

Prosinec 2016

Prosinec 2016

19

Zde na moji lavičku usedám a do snění se ponořím. A chlad vzduchu mně ani trošičku
vadit nebude.
Chci vnímat tu krajinu a zlehounka snášející se tmu, která pomaloučku stromy do
teplého, tmavě sametového pláště odívat počíná. A jak vteřiny přibývat budou,
večerní oblohu tisíce hvězd osvětlí a některé z nich pozvolna snášet se začnou. A ty
hvězdy pak, postupně všechny větve rozsvítí. A když svoji práci dokončí, teprve poté
ten zázrak spatřit moci budu.
Všechny ty větvičky břímě darů ponesou. Ty balíčky do nejjemnějších krajek,
pavoučím sítím se podobajícím, zabaleny jsou. A šňůrou z křehkých mořských perel
pečlivě převázány budou.
Čekají tu zadarmo na všechny, kteří je vidět chtějí. Jen ruku vztáhnout postačí!
Jsou naplněny pokorou, štěstím, pokojem. Nabízí nám dar odpuštění, umění
naslouchat a podat ruku potřebným. A napoví, jak nejlépe kráčet po té cestě, která
jméno Život nese.
A pak již jen zvonkohra patnácti zvonů chrámu, atmosféru tohoto vzácného
okamžiku nám dokreslí.
Kéž by všechny bytosti světa mohly zakusit tolik štěstí, jako já v této prchavé
chviličce!
K zemi se pojednou lehounké sněhové vločky snášet začínají, tiše tak okolní
krajinu pokrývajíc.
A třebaže nebudou mít dlouhého žití, i tak naši mysl obohatí láskou, klidem a nadějí.
Pokojné sváteční chvíle, jakož i všechny všední dny nového roku Vám všem.
Marie Nevělíková

„Sešel by se nám nějaký ten adventní
věnec, nebudu si každý rok cosi vymýšlet.
Nechceš mně něco takového ukovat?“
pravím jednou manželovi.
Můj muž občas velkým vtipálkem bývá.
Uchopil kytaru a zapěl song mého
oblíbeného písničkáře:
„Nemusíš, holka na světě všechno mít!“
Fajn, říkám si, však si opět nějak poradím.
Ani jsem si nestihla povšimnout, že z naší
poličky zmizel starý, zaprášený svícen.
Takový jednoduchý kousek železa,
vzpomínka však na učňovská léta mého
manžílka. Asi jeden z jeho prvních
výtvorů, kdy se teprve té krásné práci
rukou učil. Už kolikrát jsme přemýšleli, že
do světa, toto dílko poslat budeme muset.
Nějak se nám však do toho furt nechtělo
a tak stále zůstával s námi, v našem
domečku.
Pramálo jsem věnovala pozornost zvukům jakési činnosti, vycházejících z dílny
na dvoře. Jsem na to zvyklá. Máte-li za manžela člověka, který musí stále něco
vytvářet, neřešíte to. Buď zase realizuje nějaký ten svůj výmysl,a nebo opětovně,
cosi komusi opravuje.
Čas adventní na dosah již byl. Než jsem však stačila oloupit stromky v zahradě
o nějakou tu větvičku, za účelem vytvoření slavnostní ozdoby, objevil se na našem
stole překrásný, kovaný, čtyřramenný svícen. Ze stařičkého, novým se stal. Stačilo
jen přidat ramena, něco asi přivařit, okovat, natřít. Ale hlavně ideu tu umět vytvořit
a zrealizovat.
„Tady to máš a už si to dozdob, jak potřebuješ.“ A tak jsem taky učinila.
Užíváme jej i během roku, pochopitelně. Avšak v době adventní, doplněn je dvěma
svícemi fialovými, jednou růžovou a o zlaté neděli, zapálena je ta poslední, červená.
Symbol nekonečné cesty Slunce, Věčnosti a spojení Krista s námi do kruhu,
zachován vždy jest. Postačí k tomu do kroužku stočený břečtan, který mně stará
borovice na zahradě ráda poskytne. Věneček tento kolem svícnu omotám a doplním
pár větviček ze smrku a jmelí.
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Tímto světem projdu jen jednou.
Proto každé dobro a laskavost,
kterou mohu prokázat kterékoliv lidské bytosti,
nebo němé tváři, nechť vykonám nyní a nechť je neodkládám.
Neboť nepůjdu znovu touto cestou.
/John Galsworthy/

Šeptání času - nejen o adventním svícení
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Taky stařičkou, vysokou, stojací lampu máme. To zase vzpomínka na má studentská
léta je. Dostala jsem ji kdysi dávno coby vánoční dárek od mých rodičů. Uvědomímli si, s jakou námahou ji dopravit domů museli, cením si jí dvakrát. Vždyť auto
neměli. No zřejmě o formanku někoho požádali. Koupili ji totiž ve Velkém
Ořechově. Tam v té době prý šikovný obchodník pobýval, co vše sehnat se mu dařilo.
Na tuto lampu, která záře sice moc nedávala, vždy jsem dbala. To víte, memoáry. Můj
choť správně pochopil, že bych se s ní jen těžko kdy rozloučit mohla. A protože při mé
práci často i dlouho do noci, dobré světlo nutně potřebuji, další iluminaci přidal a vše
do stylu se starým svícnem sladil.
Nyní náš pokoj zdobí dva staronoví, půvabní pamětníci, co bohatou minulostí
chlubit se mohou.
A mně se zdá, že někdy, když spolu při zažehlých svících třeba jen tak mlčky
sedáváme, jako bychom zaslechli jejich tichá slova.
„Věděli jsme, že se s námi nikdy nerozloučíte. Jsme sice prý jen věci, ale i my paměť
máme.“
Marie Nevělíková

Je překrásné, prosincové odpoledne. Rtuť teploměru drží se na bodu mrazu
a zůstávat doma u kamen, byl by skoro hřích. Můj návrat do rodné moravské vísky,
pomalu přibližuje se. Do konce roku, již jen pár dnů zbývá a já tolik toužím znovu
navštívit můj oblíbený Vyšehrad.
Coby kamenem dohodil, mám vzdálenu tuto pohádkovou pevnost na skále nad
břehem Vltavy. No možná bych musela házet dvakrát, ale i tak, co je to slabá
půlhodinka?
Když funíc zdolávám poslední schody, napadá mne, že příště snad už jinou cestu
vezmu. Ale to již torzem brány Špička procházím, Jedličkův ústav a malou přízemní
chaloupku spisovatelky Popelky Biliánové míjím. V tomto momentě vím, že od
vysněného cíle, dělí mne již jen pár kroků.
“Když bohové tvořili tuto krajinu, museli být krásou zpiti:“ napadají mne slova
lyrika, sledujíc tu impozantní scenérii. A též o jedno pokorně vždy poprosím: „Bože,
žehnej tomuto městu a zachovej ho pro příští generace,“ neboť nepopsatelná nádhera
tohoto místa nutně představu předčít musí!
Že nebudu sama, kdo se pohledu na tu pohádkovou scénu naší metropole nabažit
nemůže, svědčí hloučky turistů, postarších, za ruku držících se párů, či mladých
maminek s dětmi. Pomalu procházím mně již známou cestičkou až k bazilice svatého
Petra a Pavla. Tentokrát se zastavuji jen na chviličku. Chtěla bych navštívit místo
odpočinku našich velikánů, vyšehradský hřbitov. I já mám tady místa, kam chodím
úctu vzdát těm, kteří historii našeho národa tvořili.
Skupinky japonských turistů nelze si nevšimnout a mne hřeje vědomí, že snad i v těch
nejvzdálenějších místech planety, je ta naše malá zemička stále brána s úctou
a obdivem.
Jak jsem si všimla již dříve, mají tito cizinci pěkný zvyk. Z kaštanů, které cestou
nasbírali, na hrobech kříže či srdíčka vytváří. To na počest těm, kterým se zde poklonit
přišli.
Dne rychle ubývá. A do chvíle, než s naším synem, s kterým tu dostaveníčko
sjednané mám, v půvabné, příjemně vyhřáté vyšehradské hospůdce usedneme, již jen
několik minut zbývá.
Ten krátký čas mně ovšem bohatě k návštěvě přilehlého parku postačí. Nemohla
bych opustit toto místo, aniž bych se nepozdravila s mými dřevěnými kamarády.
S borovicí, jejíž koruna pokorně k nebi vzhlíží a pouze šišky či zelený břečtan, divoce
ji objímající, ke kráse její přispívají. Při pohledu na tento rovný kmen, přála bych si,
abychom i my, lidé, alespoň někdy její rovnost a přirozenost mít dokázali.
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Neopouštěj staré věci pro nové,
i když barva šediví a prýská,
byly kdysi lesklé, byly chromové,
a teď se jim na smetišti stýská.“
/J.Uhlíř-Z.Svěrák/

… a ty hvězdy pak, všechny větve rozsvítí
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Chodíte také na koledu?

AKTIVITY MLADÝCH - poděkování

My ano, k našim nejbližším, k naší rodině.
Snažíme se zachovávat tuto krásnou tradici.
S koledou na rtech, kterou nás naučila maminka,
se slzou v očích, protože už s námi není u štědrovečerního stolu, zazpíváme u dveří
našich blízkých:
V Nazaretě pod palmami
chaloupka se ukrývá.
Nejšťastnější mezi všemi
rodina tam přebývá.
Přebývá tam Josef svatý
s Ježíškem a s Marií.
Uvijme jim věnec zlatý
z růžiček a lilií.
Nenajdeš tam stříbra, zlata
u chudého tesaře,
kvete tam jen láska svatá
v zimě jako na jaře.
A ta láska Boží zdobí
domek svaté Rodiny,
modlitba se z chýšky nese
k nebi každé hodiny.

Sběr nedopálených svící
Večer při pohárku dobrého vína či chutného čaje, modlitba u adventního věnce,
návštěva hřbitova, bohoslužba v kostele, lampionový průvod, dýňová strašidla,
rodinná oslava - to vše a ještě mnoho jiného může být doprovázeno světlem zapálené
svíce. Užití svící jistě v současnosti nedosahuje míry dřívějších dob, dokud nenastala
elektrifikace, ale přesto náš život doprovázejí a mile osvěcují.
Nabízím touto cestou možnost svíčkové nedopalky v domácnostech shromažďovat
a jednou za čas odevzdat na faře, kde starý vosk zužitkujeme, některý na výrobu
oltářních svící, jiný třeba při aktivitách misijního klubka.
Pokud tedy starý nevypálený vosk vhazujete do odpadkových košů, může být pro Vás
tato informace užitečná.
za farnost P. Václav Fojtík
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Marie Burdelová

V letošním roce jsem Vám v rubrice Aktivity mladých představila děti z Březnice,
které svůj volný čas tráví určitou zájmovou činností. I když ne všechny vyhrávají
medaile a účastní se závodů či vystoupení, dle rozhovorů jim zvolený kroužek či
činnost přináší radost z dosaženého výsledku a vědomí, že svého cíle dosáhly.
Ráda bych touto cestou poděkovala již „vyzpovídaným“ dětem a rodičům za milé
přijetí a ochotu pustit nás ostatní do jejich soukromí.
Také v roce nadcházejícím si nepravidelně představíme další aktivity našich
mladých.
Těším se na příští setkání a přeji všem krásné a klidné Vánoce a dětem do dalšího
roku mnoho úspěchů a splněných přání!
Alena Pekařová
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TIP NA ČETBU
Není anděl jako anděl- autor Veronika Barátová
Tato útlá knížka mi padla do oka v knihkupectví a díky viróze a obsahu, jsem ji velmi
brzy přečetla a možná zaujme také vás:
"Poslední dobou jako by náš svět, plný nejistoty, existenciální úzkosti, vnitřní
prázdnoty a beznaděje chtěl zkrásnět. Svět zaplavili andělé.
Tato knížka co nejjednodušším způsobem poskytuje dostatečný vhled do dané
problematiky a v souvislosti s tím reaguje na aktuální bestselery na knižním trhu..."
Starý a Nový zákon nezpochybňují viditelné zjevování andělů. Vždy však jde
o důležité zásahy do života biblických lidí, a tím do dějin spásy. Vždy šlo
o výjimečnou událost, která se v životě člověka často neopakovala.....

Čteme-li o tomto betlémském dítěti, vidíme, že do něho Izraelci vkládali naději, jakou
hledají ve svých vůdcích bojovníci za národní osvobození. Křesťané ovšem hledí ve
světle své víry do betlémské stáje, kde v jeslích na slámě leží malý chlapec,
a vyznávají, že v tomto dítěti je přítomen Bůh. Po téměř sedmi staletích velkých debat
dokonce říkají, že je to pravý Bůh a pravý člověk.
Nemohu se v tomto světle betlémské víry domnívat, že Boží obraz v Ježíši Kristu je
pouhou metaforou či symbolem. Tak jako oni pastýři i já věřím, že je skutečností, na
níž je vystavěna otázka lidské svobody, důstojnosti či práv člověka v celé naší západní
civilizaci.
Není to právě betlémská noc prozářená jasem Božího světla, co dává tušit, že
porozumět člověku znamená porozumět Bohu. Ať jsou pro nás letošní Vánoce
zrozením skutečné lásky k našim bližním, ať jsou vtělením solidarity do našeho
každodenního jednání. O Vánocích si připomínáme, že Bůh se nám daroval ve svém
Synu.
Ing. Miloslav Mikeštík
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Pokud jde o soudobé a stále více se množící zjevování andělů lidem a zejména pokud
jde u někoho o dlouhotrvající jev, je třeba, abychom byli velmi opatrní. Je nutné
zkoumat poselství těchto andělů, jakož i víru samotného vidoucího....
Přeji Vám, ať nezapomínáte na anděly Boží a prosíte o jejich pomoc nejen o Vánocích,
ale i po celý rok.
Jitka Slezáková
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Malé vánoční zamyšlení

VÝZNAMNÍ JUBILANTI V BOHUSLAVICÍCH
ČERVENEC - PROSINEC 2016

80 LET
Jaroslav Gottfried
Arnold Čejka
Bohumil Kolář

91 LET
Bohumila Ondrašíková

JUBILANTI ZE SALAŠE
Pevného zdraví a hodně osobní pohody jsme jménem Magistrátu města Zlín
v roce 2016 popřáli salašským jubilantům k jejich významnému výročí.

96 let
Zdeňka Mikšová

80 let
Ludmila Mudříková

80 let
Alois Vyoral
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Hvězdné nebe nad námi vede právě v čase kolem Vánoc k hlubšímu zamyšlení nad
stvořitelem vesmíru, či nad místem každého z nás na zemi. Do této atmosféry zaznívá
přání radostných Vánoc a proto se právem ptáme, co by mělo být zdrojem této radosti.
Vánoce jsou totiž radostné právě proto, že přestáváme myslet na sebe a plněji si
uvědomujeme, co pro nás znamenají ti druzí. Ježíšovým pravidlem byl vztah úcty
a správného postoje k druhým lidem, vztah vzájemné lásky a nebojme se to nazvat
dnešním slovníkem - i vzájemné solidarity.
Vánoce jsou výpovědí o betlémské noci, kterou zachytila dvě evangelia, Matoušovo
a Lukášovo. Obě tato evangelia v duchu židovské tradice citují rodokmen, s čímž se
můžeme setkat při každé sobotní bohoslužbě v synagoze. Předčítající sám sebe
představí, a to nejen připomenutím svého otce, ale také připomenutím patriarchů
izraelského národa. Tyto rodokmeny nám připomínají, že narozený Ježíš Kristus je
dítětem izraelského národa. Připomínají nám, že Kristus je potomkem krále Davida,
členem davidovské dynastie, k níž se upínají naděje izraelského národa především v
těžkých dobách. Zatímco Ježíš Kristus je ústřední postavou Nového zákona, tedy
nové smlouvy, hlavním protagonistou Starého zákona je Mojžíš. Toho umění
zpodobňuje se dvěma deskami tóry, resp. dekalogu s deseti přikázáními, která se stala
základem celé západní civilizace. Toto desatero nehovoří o ničem jiném, než
o zodpovědnosti člověka vůči Bohu a vůči druhému.
Ježíš Kristus, jehož narození o Vánocích slavíme, toto desatero neodmítl. Naopak,
ještě více prohloubil a rozšířil jeho vážnost. Mojžíšovskou lapidární zkratku, kterou
můžeme číst v knize Deuteronomium (6,5), shrnul Ježíš Kristus do přikázání jediného
tzv. zlatého pravidla, které obsahuje Matoušovo evangelium: „Jak byste chtěli, aby
lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi.
Ať jsou pro nás letošní Vánoce zrozením skutečné lásky k našim bližním, ať jsou
vtělením solidarity do našeho každodenního jednání. O Vánocích si připomínáme, že
Bůh se nám daroval ve svém Synu. Láska totiž nespočívá v tom, co dostaneme, ale
v tom, co druhému dáme s ohledem na to, co mu způsobí skutečnou radost.
Ve tmě na poli pastýřů zahlédne hlídka ovčína světlo, cosi se rozzářilo. Vánoční píseň
říká, že tmavá noc se Božím divem proměnila v jasný den. Neumíme si představit
vánoční noc bez světel a svící. Pastýři obdrží nebeské poselství, chcete-li andělské,
a vydávají se na kraj města, kde napůl v jeskyni, napůl ve stáji naleznou novorozence.
V zastrčené římské provincii Judeji v opovrhovaném židovském národě se ve zchudlé
královské rodině, která v okupované zemi nehraje vůbec žádnou roli, narodí dítě. Tak
vlastně začíná křesťanská zvěst.
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BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH A VÁNOČNÍ DOBĚ
Sobota 24. prosince
ŠTĚDRÝ DEN
Neděle 25. prosince
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
1. svátek vánoční
Pondělí 26. prosince
Svátek sv. Štěpána
2. svátek vánoční
Pátek 30. prosince
Svátek Svaté Rodiny
Sobota 31. prosince
Památka sv. Silvestra
Poděkování a prosba o Boží
pomoc do nového roku
Neděle 1. ledna
SLAVNOST MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE
Pátek 6. ledna
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Sobota 7. ledna
Sobota po Zjevení Páně
Tříkrálová sbírka
Neděle 8. ledna
Svátek Křtu Páně

20:00 Bohuslavice
22:00 Březnice
8:00 Březnice
9:45 Bohuslavice
11:00 Salaš
17:00 Březnice – vánoční příběh
8:00 Březnice
9:45 Bohuslavice
11:00 Salaš
18:00 Březnice - obnova manželských slibů
16:00 Březnice

8:00 Březnice
9:45 Bohuslavice
11:00 Salaš
16:00 Salaš - zpívání u jesliček
18:00 Březnice
7:00 Březnice
Požehnání tříkrálovým koledníkům (8:00
Březnice, 8:30 Bohuslavice, 9:00 Salaš)
8:00 Březnice
9:45 Bohuslavice
11:00 Salaš
16:00 Bohuslavice – zpívání u jesliček

Betlémské světlo: v sobotu na Štědrý den lze přenést z fary v Březnici, na První svátek
vánoční lze přenést z kostela v Březnici a kaplí z Bohuslavic a Salaše.
Kostel sv. Bartoloměje v Březnici během svátků bude k návštěvě jesliček otevřen:
25. prosince 13:00 – 16:00
26. prosince 13:00 – 16:00
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Kaple Navštívení Panny Marie v Bohuslavicích bude k návštěvě jesliček otevřena:
25. prosince 13:00 – 15:00
26. prosince 13:00 – 15:00
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