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Římskokatolické farnosti Dýšina 

  20. 12. 2020 – 4. neděle adventní

Potřebujeme Boží pohlazení
Štědrý den je ozářený evangelní nadějí, jež vystupuje z ubohé Betlémské jeskyně.

Prosím o vánoční dar radosti a pokoje pro všechny: pro děti i staré lidi, pro mládež
i rodiny, pro chudé a vytlačované na okraj. Ježíši, který ses narodil pro nás, potěš ty,
kteří  jsou  zkoušeni  nemocí  a  utrpením;  buď  oporou  těm,  kdo  slouží  těm
nejpotřebnějším. Požehnané Vánoce!“       Papež František (25.12.2013)

Vybrala V.K. https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=19293

   Počet věřících na mši je omezen na 20 %
kapacity kostela. 
24. 12. Štědrý den
 10.00 Druztová kaple
 12.00 Dýšina
 14.30 Dýšina (pro děti)
 Betlémské  světlo  bude  v  kostele

i pro vás u jesliček 15.00-19.00

25. 12. Svátek vánoční
 08.30 Druztová kaple
 10.00 Dýšina (pro děti)
 11.30 Dýšina

26. 12. sv. Štěpána
 08.45 Druztová kaple
 11.00 Dýšina

27. 12. Neděle
 08.45 Druztová kaple
 11.00 Dýšina

1. 1. Nový rok
 08.45 Druztová kaple
 11.00 Dýšina

9. 1. Sobota
 zahájení Tříkrálové sbírky - 9.00 - kostel Dýšina - letos bude trochu jiné (jako

mnohé události). Zveme dopoledne do kostela, kde si můžete poslechnout známé i
méně známe koledy, prohlédnout si Betlém a podpořit tříkrálovou sbírku. 
Pro bližší informace sledujte web farnosti: www.farnostdysina.cz
Vánoční přání:

VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÍP, SE ŘÍKÁ. 
A K LETOŠNÍM VÁNOČNÍM SVÁTKŮM SE TO HODÍ.

PŘEJI NÁM, AŤ OBJEVÍME DOMÁCÍ POKLADY, KTERÉ

MOŽNÁ BEREME VE VÍRU ČINNOSTÍ JAKO 
VŠEDNÍ A OBYČEJNÉ. HEZKÉ VÁNOCE. 

LIBOR BUČEK

Jesličky připomínají, že Bůh nezůstal v nebi
Jednoduchým a prostým způsobem přípravy na Vánoce - na narozeniny Ježíše - je

i  strojení  jesliček.  Jesličky  jsou  totiž  živou  dobrou  zprávou  -  evangeliem.  Vnášejí
dobrou zprávu na místa, ve kterých se žije: do domovů, do škol, na pracoviště a místa,
kde  se lidé  setkávají,  do nemocnic a pečovatelských domů, do vězení  a na náměstí.
Tam, kde žijeme, nám jesličky připomínají jednu podstatnou skutečnost, že totiž Bůh
nezůstal neviditelným v nebi, ale přišel na Zem, stal se člověkem, dítětem.

Strojení  jesliček je oslavou Boží  blízkosti.  Bůh je vždycky lidem nablízku,  ale
když se narodil, byl nejblíž. Strojení jesliček je oslava Boží blízkosti, znovu objevení
reality  Boha,  živého a  hmatatelného.  Bůh není  vzdálený pán nebo netečný soudce,
nýbrž  pokorná  Láska  sestupující  až  k  nám.  Dítě  v  jeslích  nám  předává  něhu.
V některých jesličkách je Ježíšek ztvárněný s otevřenou náručí, což lze chápat tak, že
Bůh přišel obejmout naše lidství. Je proto krásné zastavit se před jesličkami, svěřovat
se Pánu života, mluvit s Ním o lidech a situacích,  které nám leží na srdci, bilancovat
s Ním rok, který se chýlí ke konci, a sdílet očekávání a starosti.

Vedle Ježíše vidíme Marii a svatého Josefa. Můžeme si představovat, co si mysleli
a cítili při narození Dítěte v chudobě: radost, ale také údiv.  A můžeme také pozvat
Svatou Rodinu k sobě domů, kde prožíváme radosti a starosti, probouzíme se, jíme
a spíme, v blízkosti svých nejdražších. Jesličky jsou domácím evangeliem.

Slovo jesličky znamená doslova „krmelec“, zatímco město Betlém znamená „dům
chleba“.  Krmelec  a  dům chleba.  Jesličky,  které  strojíme  doma,  kde  společně  jíme
a vzájemně se vnímáme, nám připomínají, že Ježíš je pokrmem, chlebem života (srov.
Jan 6,34). On živí naši lásku. On dává našim rodinám sílu na další cestu a k odpouštění.

Jesličky nám nabízejí další životní ponaučení. Uprostřed uspěchanosti dneška nám
připomínají,  že je důležité se zastavit.  Neboť jedině umíme-li  se zastavit  a usebrat,
můžeme obdržet to, na čem v životě záleží. Jedině když ponecháme povyk světa venku,
popřejeme sluchu Bohu, který mluví v tichosti. Jesličky jsou obrazem pokoje.

Z jesliček se můžeme poučit o smyslu života. Vidíme každodenní scény, pastýře
s ovcemi,  kováře  kující  železo,  mlynáře  připravující  mouku na chléb,  často se také
objevují  krajiny  a  situace  našich  regionů.  To  je  správné,  protože  jesličky  nám
připomínají, že Ježíš přichází do našeho konkrétního života.

pokračování na další straně
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  Kontakt: P. Libor Buček, tel. 608 917 696, mail: lbucek@email.cz, Web: www.farnostdysina.cz

O H L Á Š K Y ! ! !
JEŽÍŠEK SE NÁM NARODIL!!! 

SNAD NECHYTNE ... :-)

http://www.farnostdysina.cz/
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=19293


A proto je důležité chystat  jesličky i  doma, protože připomínají,  že Bůh přišel
k nám, narodil se nám, provází nás životem, je člověkem jako my, stal se člověkem
jako  my.  Žádný  den  v  životě  nejsme  sami.  On  přebývá  s  námi.  Nemění  věci
magicky, ale pokud Jej přijímáme, může změnit všechno.

Přeji vám, aby strojení jesliček bylo příležitostí, jak pozvat Ježíše do svého života.
Když chystáme doma jesličky, jako bychom otevírali dveře a říkali: „Vejdi, Ježíši!“.
A  můžeme  to  také  opravdu  říci,  pozvat  ho  do  svého  života.  Protože  přebývá-li
v našem životě, život se obrozuje. A rodí-li se život znovu, jsou opravdu Vánoce.
Přeji všem přeji požehnané Vánoce!

Papež František
Zpracováno podle Katecheze papeže Františka 2019

https://vanoce.vira.cz/clanky/jeslicky-buh-nezustal-v-nebi

Poslední děkovný dopis od Marie Shalini
Milí,
zdraví  Vás  Maria  Shalini  a  doufá,  že  se  všichni  máte
dobře. Přijměte, prosím, mé upřímné díky za všechna ta
léta,  která jste byli  se mnou a s  mou rodinou a posílali
finanční  prostředky  na mé  studijní  výlohy.  Jsem  velmi
hrdá na to, že díky vám je můj život nyní lepší a hladce
běží  dál,  samozřejmě  ruku  v ruce  s různými  dalšími
životním výzvami.
Naše  těžká  životní  situace  se  zásadně  změnila  poté,  co
jsem byla zařazena do programu Adopce na dálku.  Celá
naše  rodina  by  vám  chtěla  vyjádřit  vděčnost  za vaši
štědrou podporu. Díky vaší pomoci se náš život měnil rok
od roku k lepšímu.  Díky za vaše  modlitby  a  požehnání.
Díky za váš obětavý a oddaný přístup ke mně i k mému
studiu. Ať vám Pán žehná a ať jste stále zdraví a šťastní.
S  radostí  Vám oznamuji,  že  po  dokončení  mých  studií
v Bangaloru  jsem  začala  pracovat  jako  zdravotní  sestra
ve Fortis  nemocnici  v  Bangaloru  s  měsíčním  platem
15,000  INR.  Jsem  soběstačná  a  díky  vám  mohu  vést
nezávislý život.
Poté co jsem byla jako dítě zařazena do tohoto programu,
jsem  se  naučila,  jak  studovat  a  jak  vycházet  s  ostatními  lidmi.  Prošla  jsem
speciálními  programy  osobnostního  rozvoje  a  řečnictví,  kurzy  tance  a  zpěvu,
sportovními  kurzy  atd.  Doufám,  že  jednoho  dne  i  já  budu  schopna  pomáhat
studentům dosáhnout jejich životního cíle a budu jim nápomocna stejně, jako jste
byli nápomocni vy mně.
Ještě jednou děkuji za vaši štědrost. Prosím o vaše požehnání a přijměte mé srdečné
díky. Vaše milující dcera

13.   10.   2020 Maria Shalini
přeložila Alena Havelková

https://vanoce.vira.cz/clanky/jeslicky-buh-nezustal-v-nebi

