Zděchovský farní Občasník 2/2019
Jako každý rok, tak i letos jsme se těšili na pletení adventních věnečků. Proto 28. listopadu jsme se na faře
sešli, abychom si vyrobili symbol
adventu a nechali 1. adventní neděli
požehnat. O přinešení četiny se
postaral obecní úřad, o občerstvení
dobré ženy, o humor Slávek S. a Petr
S. a o nádherný zpěv Adélka H.
Někteří členové sboru ji pro její
sametový nádherný hlas lákali do
chrámového sboru, aby si s nimi
zazpívala na vánoce Rybovu mši
svatou. Věřím, že požehnané věnečky
nejsou jen na okrasu, ale jsou pro nás
výzvou ke ztišení a modlitbě.
Letos do Zděchova zavítal sv. Mikuláš až 10. prosince, přesto se na něho děti těšili a ty odvážné se s ním i
vyfotili. Mikuláš měl radost, že Jakub H. věděl odkud sv. Mikuláš pochází a zná i příběh o jeho štědrosti
k chudým třem sestrám. Děti Mikulášovi zazpívali, řekli modlitbičku nebo zazpívali písničku a andílek je za to
odměnil balíčkem sladkostí. Těm, kteří chodili letos na tříkrálovou sbírku, andílek dal pamlsek navíc jako
poděkování za dobrý skutek, který vykonali pro chudé. Nemocným dětem poslal balíčky domů.

Z fatimského Apoštolátu jsme dodatečně ještě obdrželi 10 ks Svatoanežské pamětní medaile, vydané
k 30. tému výročí svatořečení Anežky české. Kdo by měl o ni zájem, jsou ještě k dispozici.

Děkujeme:
-

Otci Vlastimilovi za zakoupení vánočního ornátu a Konviček na vodu a mešní víno
Všem, kteří přispěli na ušití oltářního slavnostního plátna a deček se zlatě vyšívaným ornamentem a
p. Janě Válkové za jeho zprostředkování

Ve středu 11. listopadu byla sloužena mše svatá u
příležitosti poděkování za dožití 60 let života p. Jana
Hutečky, který je jeden z významných finančních
dárců rekonstrukce topení v našem kostelíku. Bylo
pro nás potěšením, že jsme mu mohli po mši svaté
osobně poděkovat za jeho šlechetný dar kytičkou a
malým dárečkem. Jak jinak než slivovicí a medem.
☺

Rozpis bohoslužeb o vánocích:
24.12.
25.12.
26.12.
29.12.

Štědrý den - mše svatá Za dobrodince ve 20,00 hod (Sbor zpívá Rybovu mši)
Narození Páně – mše svatá Za farníky v 9,30 hod (Sbor zpívá Rybovu mši)
Svatý Štěpán v 9,30 hod
Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – mše svatá v 9,30 hod Za rodiny z naší farnosti, aby tam přebývala
Boží láska, modlitba a vzájemné pochopení. Při mši svaté bude „Obnova manželských slibů“
31.12. Silvestr – mše svatá Na poděkování za uplynulý rok v 15,00 hod
1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie – mše svatá Za farníky v 9,30 hod, po skončení se zpívá státní
hymna. (Den vzniku samostatného českého státu)

Zasvěcené svátky:
Zasvěcené svátky mají stejnou platnost jako neděle a účast na mši je o nich závazná stejně jako v neděli, i když připadne
na všední den, proto by se jich měl katolík zúčastnit, aby se nedopustil hříchu.
V celosvětovém měřítku to jsou slavnosti Narození Páně (25. 12.), Zjevení Páně (6. 1.), Nanebevstoupení Páně, slavnost
Těla a krve Páně, slavnost Matky Boží Panny Marie (1. 1.), slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie (8. 12.),
Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.), slavnosti svatého Josefa (19. 3.), svatých Petra a Pavla (29. 6.) a Všech svatých (1. 11.).
Tyto dny se slaví jako neděle. Česká biskupská konference, která má pravomoc počet zasvěcených svátků upravit podle
místních podmínek, redukovala počet zasvěcených svátků u nás pouze na dva: 25. Prosinec Slavnost Narození Ježíše
Krista a 1. leden Slavnost Panny Marie, Matky Boží. Tyto svátky má věřící katolík světit jako neděli svátečním klidem a
návštěvou bohoslužby. Ostatní významné svátky je slavení doporučeno, ale není již závazné pod hříchem.
URBI ET ORBI:
Dne 25. prosince můžeme prostřednictvím papežského „Požehnání Urbi et Orbi“ (přeloženo: Městu tj. Římu a světu)
skrze televizní přenos z TV NOE nebo TV Lux získat plnomocné odpustky za splnění standardních podmínek (zpověď,
přijímání, modlitba na úmysl papeže).

Milí farníci,
s touhou očekáváme narození Ježíše Krista, který s láskou vstoupí na tuto zemi. Srdečně vás všechny zvu ke
slavení mše svaté, abychom tak mohli poděkovat za Boží dobrotu, která přináší spásu všem lidem. /Tit
2,11/ Přeji Vám pokojné a milostiplné prožití vánočních svátků. Rád bych též poděkoval všem, kteří jste v
uplynulém roce pomáhali jakýmkoliv způsobem ve farnosti, za každou pomoc, vaše modlitby. Upřímně
děkuji za každé dobro, které přinášíte pro druhé. Za všechny dobrodince bude slavena mše svatá 25.12. v
9,30 hod a na Nový rok 1.1.2020 za naši farnost.
Do nového roku Vám všem i Vašim drahým přeji, ať se otevřete Boží lásce a lásce jednoho ke druhému, ať
každý den vnímáte jako příležitost tyto okamžiky zachytit a být darem jeden pro druhého. S požehnáním
P. Vlastimil Vaněk
Zpracovala: Zdeňka Sezimová
Ve Zděchově dne 18.12.2019

