Vánoční slovo faráře
„Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: v městě Davidově (tj. v Betlémě
v Izraeli) se dnes narodil Spasitel, Kristus Pán.“
Boží Dítě, narozené v Betlémě, nese jako dar ve svých dlaních tajemství smíření a
pokoje pro celé lidstvo. On je Knížetem pokoje. Ano, tato radostná zpráva zazněla v tuto noc
nad Betlémem a stále platí pro všechny, kteří uznávají její význam, kteří si váží tohoto
vzácného Dítěte. Je potřeba opakovat je v tyto požehnané dny: „Christus est pax nostra!“ –
„Kristus je naším pokojem“. Pamatujme, že i v době zmatků a neklidu, nejistot a pochybnosti,
nevíry a zklamané lásky, uprchlických krizi, korupce, životních tragédii a vážných nemoci, při
odchodu nejbližších či přátel… potřebujeme si připomenout naše kořeny a najít „skálu“ tj.
smysl našeho života.
Vánoční svátky nám připomínají jak důležitý a krásný může být život. Křesťané věří,
že se v Ježíši Kristu sám Bůh stal člověkem. Nejsou nejdůležitější dárky, sněžní nadílka či
krásná svítilka na stromečku. Nejsou nejdůležitější naše nákupy, úklid či výtečné vánoční jídlo.
Přejeme si proto především pokoj a lásku, bez kterých se celá vánoční atmosféra stává jenom
pustým představením a kýčovitou dekorací. Je třeba zdůraznit, že se kdysi před dvěma tisíci
léty Bůh narodil v dějinách v městečku Betlémě jako člověk, abych se já jednou narodil pro
nebe, pro věčnost jako „Bůh“. Už v této chvíli se alespoň trochu rodím pro nebe, když je v mém
srdci láska, úsměv a dobro. Nejprve ale sám musím si uvědomit, že být člověkem znamená
přijmout povolání k lásce k druhým, znamená budovat smíření, pokoj mezi lidmi, znamená
připustit moc Božího odpuštění, která mění lidské srdce. K tomu nás volá ten sám Ježíšek,
který nás navštěvuje o Vánocích a obdarovává dárky, a který přece sám je pro nás největším
dárkem.
V období předvánočním se snažíme o kulturní život a probouzení v našem nitru vánoční
atmosféry, proto i v našem v kostele v Bohuslavicích chystám vánoční koncert:
 V neděli 22. prosince v 17 hod. vystoupí Josef Bartoš a spolupracující s ním místní
skupina „Potkali se dva“. Jste srdečně zváni a těším se na vás. Prosím, přijďte, podpořte
tuto akci a náš kostel. Pozvěte také své známé a přátelé!
Výtěžek z koncertu bude věnován na opravu oken a zhotovení nových vitráži – tj.
barevných skel s postavami světců v hlavních šesti oknech našeho kostela. Hlavním úkolem
oprav v kostele v roce 2020 jsou nová hlavní okna a především vitráže. Možná přispívat na
naše opravy v kostele anebo na farní účet: Římskokatolická farnost Bohuslavice u Konice, č.:
1500405359/0800 s poznámkou „dar na opravy“. Každý, kdo má možnost a dobrou vůli může
přispět na tento účel. Hledám také hlavní sponzory, kteří zafinancují jednotlivý vitráž, kteří za
prvé: mohou ovlivnit výběr postavy, která na vitráži bude v okně přítomná, za druhé: budou
napsání na vitráži jako ti, kteří jednotlivý vitráž zafinancovali. Mohou to být obce, rozmanité
organizace či podniky, rodiny, jednotlivé osoby. Budu rovněž takové sponzory hledat i
v rodném Polsku. Ještě jednou děkuji za všechny dary, společná setkání a spolupráci na všech
„frontách“ společného života v obci a ve farnosti.
Zvu k účastí na duchovním programu vánočních svátků:
 V pondělí 23. prosince na 18 hod. je „živý Betlém“ ve Vilémově.
 Půlnoční mše sv. je v úterý 24. prosince v Bohuslavicích v 22 hod.
 Hlavní vánoční mše sv. je ve středu 25. prosince v Bohuslavicích v 8 hod.
Ke krásnému a pokojnému prožití vánočních svátků přeji všem občanům hodně pokoje
a lásky.
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