Dne 7. 1. 2012 proběhne v našem městě tradiční
Tříkrálová sbírka
Pokud se Vy nebo Vaše děti chtějí aktivně zúčastnit sbírky jako koledníci, hlaste se
na e-mailové adrese: jana.bus@seznam.cz
Předem děkuje a požehnané svátky přeje
Jana Bušová – koordinátor Tříkrálové sbírky
═══════════════════════════════════════

Mládež naší farnosti srdečně zve na
Vánoční divadelní představení
dne 26. 12. 2011 v 17.00 v kostele sv. Prokopa
„Společně si připomeňme Vánoční příběh“
Spolčo Letovice
═══════════════════════════════════════

MKS Letovice, Římskokatolický farní úřad Letovice, ZUŠ Letovice
zvou všechny na tradiční
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
LETOVICKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
v neděli 8. ledna 2011 v 15.00 hod.
v Kostele sv. Prokopa v Letovicích
═══════════════════════════════════════

• Bratři a sestry zralého věku, kteří ještě nepřijali svátost biřmování, jsou zváni
naším biskupem o. Vojtěchem k přijetí této svátosti. Biřmování proběhne
v roce 2012 v Brně. Příprava bude probíhat na faře 2x za měsíc ve středu po
mši sv. Začínáme ve středu 18. ledna v 18,00 hod. Přihlásit se můžete u kněze.
• Máte chuť se setkávat k společnému přemýšlení o víře? Chcete se navzájem
podělit, jak žijete jako křesťané v každodenním životě? Rádi byste prohloubili
nejen své znalosti, ale také praktické dovednosti víry? Na tato setkání jste
zváni po novém roce každý třetí/čtvrtý čtvrtek v měsíci od 18,00 do 19,30
hodin na faru. Hlídání dětí zajištěno. První setkání bude ve čtvrtek 19. ledna.
═══════════════════════════════════════
MODLITBA ZA FARNOST
Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve, ty jsi hlava našeho farního společenství.
Dej nám, ať se máme rádi,
ať máme jeden pro druhého správné slovo, pomáhající skutek, odpuštění.
Chraň slabé, osvěcuj pochybující, posiluj malomyslné, podrž kolísající,
probuď dřímající, veď hledající, rozehřej vlažné.
Dej nám, ať jsme znamením tvé přítomnosti,
tvé zachraňující lásky.
Amen!
────────────────────────────────────
Imprimatur: Římskokatolický farní úřad Letovice,
http://www.farnostletovice.cz
2011 (5/2011)
Zodpovědná osoba: P. Jan Bezděk

Občasník Letovické farnosti
Vánoce 2011

Vánoční přání
Ježíš Kristus přichází proto,
aby nás osvobozoval od zla,
které máme v sobě,
i od zla, které přichází zvenku.
Aby posílil všechno, co je v nás dobré,
a my se tak stávali jeho slávou.
Aby potěšil všechny nešťastné
a dal jim novou naději.
Aby nás vyvedl ze všech špatných závislostí,
do kterých jsme se dostali,
a aby nám odpustil naše selhání.
Aby se nám dal nalézt jako ten,
který chce naše dobro.
Aby nám dal zakusit radost
stát se jako on obdarováním druhých.
Ježíš Kristus přišel, aby nás ujistil, že nás má Bůh rád, že u něho – na rozdíl
od nás lidí – neexistuje nikdo odstrčený, osamocený, nemilovaný... A to je vlastně
důvod vánoční radosti a kořen téměř všech věcí, které se o Vánocích staly zvykem
a tradicí.
Ať Pán naplňuje vaše srdce. Za to se modlím a k tomu vám žehnám.
Brno, Vánoce 2011
Vojtěch Cikrle, biskup brněnský.
K přání o. biskupa se připojujeme a také vyprošujeme každému z vás
radostné prožití vánočních svátků a pokojný vstup do Nového roku.
Hned na začátku kalendářního roku máme v naší farnosti vzácný dar a úkol
adorace za naši diecézi. Tak jako každý rok začneme mší svatou ve farním kostele
sv. Prokopa, kde bude adorace dopoledne. A odpoledne se budeme moci modlit
v klášterním kostele sv. Václava, kde zakončíme v 18,00 hodin také mší svatou.
Děkujeme za vaše modlitby.
Kněží Jan, Stanislav, Alois i jáhen František.
═══════════════════════════════════════
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Pořad bohoslužeb o svátcích

Odpuštění

Sv. Prokop
24. 12.
Štědrý den
25. 12.
Slavnost Narození Páně

26. 12.
Sv. Štěpána
31. 12.
Sv. Silvestra
1. 1.
Slavnost Matky Boží
2. 1.
Adorační den farnosti

16,00 pro rodiče a
děti s vánoční hrou
24,00
7,00
8,30
7,00
8,30
17,00
23,30 modlitba díků
na konci roku
7,00
8,30
6,45 mše svatá
7,30-12,30 adorace

Sv. Václav

Rozhraní

7,30
22,00

21,00

10,30

10,00

10,30

10,00

18,00

17,00

10,30

10,00

12,30-18,00 adorace
18,00 mše svatá

Vánoční mše svatá v Kochově bude dne 26. 12. v 11,00 hodin.
V penzionu v Letovicích bude vánoční mše svatá v pondělí 26. 12. v 16,00 h.
═══════════════════════════════════════

Setkávání k jednotě
I v novém roce proběhnou v našem městě a okolí společné modlitby různých
křesťanských církví s prosbou za znovunalezení ztracené jednoty křesťanů.
Alianční týden probíhá od 8. do 15. ledna a jeho tématem je životní příběh
biblického Káleba.
Týden modliteb za jednotu křesťanů probíhá již tradičně od 18. do 25. ledna.
Letošní téma je neseno nadějí, že všichni budeme proměněni skrze vítězství našeho
Pána Ježíše Krista. Více podrobností o celonárodním průběhu společných modliteb
najdete například na www.ekumenickarada.cz. Srdečně vás zveme na setkání
v kostelích a modlitebnách v našem kraji.
Jan Bezděk
Letovice,
modlitebna Církve bratrské
Boskovice,
Úterý 10. 1. v 18.00 h
evangelický kostel
Sudice,
Středa 11. 1. v 18.00 h
kazatelská stanice ČCE
Vanovice,
Čtvrtek 12. 1. v 18.00 h
evangelický kostel
Roubanská,
Pátek 13. 1. v 18.00 h
Církev adventistů sedmého dne
Pondělí 9. 1. v 18.00 h

Neděle 22. 1. v 15.00 h

Letovice, kostel sv. Prokopa

promluva Marek Zikmund z ČCE
promluva P. Jan Bezděk z ŘKC
promluva Jaroslav Kuben z CASD
promluva Zbyšek Lipus z CB
promluva Pavel Freitinger z ČCE
promluva Lenka Freitingerová z
ČCE

Bylo to před několika lety. Kněz začal kázat o odpuštění. Vypnula jsem čudlík
v mozku s názvem „soustředění“ s odůvodněním, že tohle není můj problém.
Kněz pokračoval dál v tom smyslu, že: „Neodpuštění se jako kámen usazuje na
různých částech těla, až člověk nakonec onemocní. Ale nemusí to dojít až tak
daleko. Varovné příznaky toho, že jsme někomu ne zcela odpustili, se projevují
zlostí, vztekem, touhou po odplatě, po pomstě. Anebo svíráním žaludku, hořkostí,
sklonem k plačtivosti, sebelítostí, náhlým smutkem bez zjevné příčiny, ironií,
kousavým úsměvem…“.
Můj spínač soustředění se během této řeči zapnul a začal fungovat. Uvědomila
jsem si, že pod pojmem „odpuštění“ si kolikrát představujeme nějaké velké
hrdinské gesto. A ono se častěji jedná o drobnosti, nad kterými se mnohdy ani
nepozastavíme a tak nás pomalounku zasypávají.
„Pokud zavčas neposlechneme varování svého těla, může se stát, že začneme
nápadně častěji „běhat po doktorech“. Nemoc přitom způsobuje to, že jsme si
navzájem nedokázali odpustit. Neodpuštění také ztěžuje modlitbu…“. Kněz
pokračoval dál a dál.
Nikdy jsem nepochybovala o tom, že mám odpustit člověku, který mi v tramvaji
stoupl na nohu. Byl to cizí člověk a lehko se mi říkalo: „Odpouštím vám“. Horší to
bylo s lidmi, kteří mi byli blízcí a nějak mě zranili. Odpustit jim z celého srdce, aby
uvnitř nezbyl ani stín hořkosti. Abych při setkání s nimi se jim mohla podívat do
očí bez ironie a s čistým srdcem jim přát jen to nejlepší, to už bylo někdy dost
těžké.
Najednou jsem pochopila, jak krásně by bylo na světě, kdybychom si dokázali
odpouštět hned a všechno a všem. Že je třeba, abychom odpustili svým dětem, že
nejsou podle našich představ. Našim manželům, že na nás mají méně času, než
bychom si přáli. Odpusťme době, že je taková, jaká je, životním podmínkám,
rodičům, genům, že jsme podědili zrovna takové vlastnosti, které nám brání být
lepšími. Odpusťme svému tělu, že není ideální, své povaze, že nás strhává stále
zpátky, odpusťme všemu, co nás štve, všemu, co nám vadí, co nás trápí, tíží, co
v nás vyvolává smutek.
Odpusťme svému horšímu já. Odpusťme sami sobě.
H. B.
═══════════════════════════════════════

Slůvko nemocným
Kdo pracuje, udělá hodně. Kdo se modlí, udělá víc a kdo k tomu ještě trpí,
udělá nejvíc…
Takto to říkával o. kardinál Tomášek. Chci poděkovat každému z vás, kdo
nabízíte své utrpení v nemoci Ježíši. On je může připojit ke svému utrpení a použít
ke spáse. Děkuji vám za vaše oběti a prosím, abyste pamatovali nejen na své blízké,
ale na všechny, kdo žijí v naší farnosti: na věřící i nevěřící, děti a mládež, na ty, kdo
hledají své povolání v životě, na manžele a rodiny neúplné, na opuštěné a na mnoho
dalších, kteří potřebujeme vaši modlitbu i oběti.
Jan Bezděk

