
Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic

Vánoční úvodník
Když člověk se vrací domů z práce, tak při míjení lidí vcházejících a vycházejících 

z obchodů se mu vnucuje myšlenka, že Vánoce jsou o nakupování dárků. Že nejlépe 
prožije tyto svátky ten, kdo koupí ten nejlepší dárek nebo aspoň lepší než loni. Jiný 
přístup nám nabízí média, zvláště pak televize, když  nás zavalují množstvím dobrých 
a méně kvalitních pohádek. A snaží se nás rozesmát či pobavit kultovními komediemi. 
Podle toho by optimální prožití Vánoc byla „sladká pohádka“ a jen zábava. Mnoho 
žen má za takový vánoční cíl, mít vygruntováno a vše naleštěno. Určitě všechny ty 
zmíněné i nezmíněné skutečnosti tohoto období jsou významnými prvky v prožívání 
takového svátečního času, ale neměly by být hlavním cílem či dokonce stylem.

Současný papež František nám výmluvně připomíná, v čem spočívá pravé slavení 
těchto svátků. Když o tom hovoří, tak především zmiňuje naději a něhu. Říká, že Bůh 
nám o Vánocích dává zvláště tyto dva dary: Naději a něhu. Doslova připomíná, že 
Bůh je ten, který má stále dveře otevřené a nikdy nám je nepřibouchne před nosem. 
Bůh je ten, který nám dává šancí, kolik potřebujeme, abychom se dostali do nebe. 
A to je něco, co my lidé velmi potřebujeme a vzhledem k našim bližním jsme v tom 
Bohu velmi málo podobní. Druhý dar, který svatý Otec zmínil je něha. Doslova říká, 
že Církev bez tohoto daru by byla velmi chladná a zabředlá do své ideologie. A zde 
cítíme,  že  máme  rovněž  velký  dluh  vůči  svým  bližním.  Současný  člověk  si  pod 
pojmem  něhy  především  představuje  smyslnost.  Ale  papež  má  na  mysli  v tomto 
případě něhu srdce tj. blízkost ducha. Nástupce Petra své zamyšlení o nadcházejících 
svátcích uzavírá velmi zajímavou myšlenkou: Bůh, když někomu dává své dary, tak 
dobře ví, že je ten člověk může přijmout. A stejně to platí o dvou vánočních darech, 
naději a něze. Papež říká, že tyto dva vánoční dary je schopen pochopit a přijmout 
nejen ten největší světec na zemi, ale i ten největší hříšník pod sluncem. Může jimi 
být obdarován ten s nejčistším srdcem a svědomím, tak i ten nejzkaženější z nás. A to 
je něco nejen strašně moc dojemného a krásného, ale také něco, co úžasně dovede ty 
různé  jednotlivce  dát  dohromady  a  vytvořit  prostor,  kdy  se  ze  společnosti  stává 
společenství. A o společenství s druhým se usilovat má vždycky, poněvadž pak nás 
nespojují  pouze  vnější  vztahy,  ale  ta  nejdůležitější  a  nejcennější  síla  a  hodnota 
na světě, kterou je Láska.

Dovolujeme  si  vám  i  vašim  blízkým  a  přátelům  popřát  krásné,  pohodové  a 
požehnané vánoční svátky a pak i šťastný a požehnaný nový rok 2014.

Vaši duchovní Miroslav a Drahomír

Farní informace

F A I N
prosinec
  2013



Stránka 2                                                               FaIn

Vánoční bohoslužby
Srdečně všechny zveme na vánoční bohoslužby a připomínáme,

 že před každou mší svatou můžete shlédnout v našich kostelích betlémy.

Úterý 24. prosince
Štědrý den
Hvězdlice 18:00
Chvalkovice 21:00
Brankovice 23:00

Středa 25. prosince
Narození Páně
Hvězdlice 8:00
Chvalkovice 9:30
Brankovice 11:00

Čtvrtek 26. prosince
Sv. Štěpána
Hvězdlice 8:00
Nemochovice 9:30
Brankovice 11:00

Neděle 29. prosince
Sv. Rodiny (obnova manželských slibů)
Hvězdlice 8:00
Chvalkovice 9:30
Brankovice 11:00

Úterý 31. prosince
Sv. Silvestra I., papeže
Brankovice 17:30

Středa 1. ledna 
Matky Boží Panny Marie
Hvězdlice 8:00
Chvalkovice 9:30
Brankovice 11:00

Neděle 5. ledna
Zjevení Páně (Tří králů)
Hvězdlice 8:00
Chvalkovice 9:30
Brankovice 11:00

Neděle 12. ledna
Křtu Páně
Hvězdlice 8:00
Chvalkovice 9:30
Brankovice 11:00

„Ve své nesmírné lásce se stal tím, čím jsme my,
aby z nás učinil to, čím je on sám.“

sv. Irenej z Lyonu

Betlémské světlo
Světlo,  které  každoročně  přivážejí  skauti  z  Betléma,  místa 

narození Pána Ježíše, si budete moci zapálit i letos na Štědrý den 
24. prosince na těchto místech:

  9:00 – 9:20 Brankovice (fara)
  9:30 – 9:50 Nemochovice (kaple)
10:00 – 10:15 Chvalkovice (kostel)
10:20 – 10:25 Nové Hvězdlice (kostel)
10:30 – 10:45 Staré Hvězdlice (kostel)

Betlémské světlo si můžete zapálit také při všech bohoslužbách 24. a 25. prosince.
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Živý Betlém
Také letos se v naší spřátelené farnosti Milonice uskuteční 

Živý Betlém u farního kostela na Boží hod vánoční tj. 25. 
12. v 15:30. Je to skvělá příležitost nejen oslavit narození 
našeho Spasitele,  ale  i  setkat  se  se  svými přáteli.  Všichni 
jsou srdečně zváni, zejména děti a jejich kamarádi.

Tříkrálová sbírka 2014
I v letošní vánoční době se bude v našich farnostech 

konat Tříkrálová sbírka během víkendu 4. - 5. 1. 2014. Je 
to  velká  příležitost  pomoci  těm,  kteří  takovou  podporu 
opravdu  potřebují.  A  pro  nás  je  to  příležitost  stát  se 
štědrými a milosrdnými lidmi.

Duchovní obnova pro manžele
Již  několikrát  jsem  byl  žádán  manžely  z různých  farností,  abychom  pro  ně 

uspořádali  duchovní  obnovu.  A  tak  v brzké  době  bude  v našich  a  v okolních 
farnostech oficiálně nabídnuta duchovní obnova pro tuto významnou skupinu Božího 
lidu.  Jednalo  by  se  o  několik  víkendů  prožitých  společně  v domácí  farnosti 
pod vedením  zkušených  lektorů  z katolické  komunity  Emmanuel,  kteří  jsou 
odborníky na různá témata manželského života a spirituality manželů. Je to  velká 
příležitost  zlepšit  křesťanský  život  našich  manželů  a  dokonce  účinná  pomoc 
pro některé jejich problémy.

o. Miroslav

Rok 2014 bude rokem rodiny
Každá  rodina  je  jedinečná,  nenahraditelná,  neopakovatelná.  Nemůžeme  tedy

tvrdit,  že  existuje  správná  křesťanská  rodina,  které  bychom se  měli  chtít  všichni
podobat. Žijeme v rodinách, které neustále potřebují uzdravení a odpuštění. Všechny
však Bůh povolal  ke svatosti,  k  tomu, aby byly místem,  kde se  každý může stát
svatým. Toto povolání se nás týká právě teď, Bůh nechce naše rodiny posvěcovat zítra
ani pozítří, ale dnes. Aby tedy rodina mohla být dobrým a fungujícím organismem,
musí být založena na kvalitním manželském vztahu.

Zveme vás v neděli 29. 12. 2013 v den svátku Svaté rodiny do našich kostelů 
na obnovu manželských slibů.

FAIN vydává: Římskokatolická farnost Brankovice, Náměstí 109, 683 33 Nesovice
Telefony: 734 796 983 nebo 723 391 972
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