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--- Vánoční přání -------------------------------------------Milovaní a věrní v Kristu Ježíši,
pro posvátný vánoční čas posílám všem srdečné pozdravy a vyprošuji Vám i rodinám pokoj z narození Krista Pána, mocnou ochranu Ducha
Svatého a posvěcení rodin Boha Otce. Máme se Bohu podobat, neboť jsme stvořeni k jeho obrazu. Jsme všichni děti Boží, je stále s námi, ví o
našich trápeních, sdílí s námi naše radosti i smutky. Pán Ježíš přišel k našemu srdci a klepe. Proto smíříme se s Bohem i s lidmi přistoupíme
ke stolu Páně a budeme rozdávat Kristovu lásku druhým. A po svátcích Narození Páně
přijměte všichni na začátku roku 1997 také
blahopřání, abychom se s důvěrou dívali do budoucnosti. Vždyť v rukách Božích je všechen náš čas i náš život.
Požehnané svátky vánoční Vám všem přeji a Boží požehnání do nového roku v modlitbách Vám vyprošuji, aby Zrozený Spasitel Vás
naplňoval svým světlem v tomto roce Sv. Ducha při duchovní obnově.
Pokoj a vše dobré dej Vám Zrozený Spasitel.
Děkuji za Vaše modlitby a přátelství.
Váš otec Josef

--- Vánoční zamyšlení ------------------------------------Opět se přiblížily vánoční svátky.
Doba, kdy se všichni sejdeme u vánočního stromečku, kdy máme čas se na chvíli zastavit a zavzpomínat na uplynulý rok.
Doba, kdy si jeden na druhého dokážeme udělat čas.
Naše srdce je otevřené, ochotné rozdávat i přijímat.
Když tak budeme sedět u rozbalených dárků a svojí modlitbou děkovat Pánu Bohu, vzpomeňme si, že na mnoha a mnoha místech naší
vlasti jsou ,,Ústavy" se stovkami, snad i tisíci dětmi. Nemají žádný domov, jen náhradu za něj. Neví, co je to opravdová láska.
Vzpomeňme si na mnoho opuštěných lidí, kteří jsou u vánočního stromečku sami. Prosím, přidejme společnou modlitbu i za ně.

-- Pozdrav z kněžského semináře --------------------Milý farníci!
Rád bych se zde na pár řádcích chtěl s Vámi podělit o tom, co je to seminář a jaký je zde život a proč. Mnoha lidem se zdá, že je to tajemná
budova a neví co si o semináři představit. Prvním úkolem semináře je formace ke kněžství, tj. nasměrování a utváření života s Bohem na
cestě ke kněžství. Každý člověk sem přichází s tím co je, jaký je, jak vyrostl v rodině s celým jeho předešlým životem. Přichází sem, protože
pocítil jakési volání, tušení, že má být knězem. Proto církev od Tridentského koncilu zřizuje semináře, aby v něm rostla a uzrávala semena
povolání ke kněžství, která Bůh sám vkládá do srdce mladého člověka. Seminář poskytuje právě takovému člověku podmínky, aby skutečně
poznal jestli to povolání je opravdu pravé a mohl ho rozvíjet s Boží pomocí, protože kněžství není možné postavit na své vlastní síle, ale na
vědomí, že Bůh mě
miluje a přijímá mě takového jaký jsem. Sv. Pavel říká ,,že tuto důstojnost si nikdo nemůže vzít sám" dostává ji od Boha. Proto
v semináři
na prvním místě a nejdůležitější věcí je modlitba. Ta je základem života bohoslovce a kněze, ve které roste poznání a lásce k Bohu, která je
základem na němž stojí toto povolání. K tomu slouží
každodenní modlitba breviáře, rozjímání,
četba Písma sv., mše svatá,
růženec, adorace. Dále je důležité vzdělávání bez kterého není možné být knězem. Je pětileté. První dva roky je zaměřeno na filozofii a
základy teologie. Ostatní tři roky se studují teologické předměty s pedagogikou a katechetikou. Z teologických předmětů je to dogmatika,
biblistika, morálka, církevní právo, církevní dějiny.
Aby vůbec mohl seminář fungovat, když je zde 151 bohoslovců, musí mít nějaké vedení a řád. Představeným, kdo vede celý seminář, je tzv.
rektor. Jeho zástupce je vícerektor, který má na starosti materiální zajištění. Pak jsou tu čtyři spirituálové, kteří mají na starosti naše duše. Ti
nám pomáhají v konkrétních životních situacích a na cestě k Bohu a ke kněžství. Neodmyslitelnou věcí je zde řád, který umožňuje společný
život. Začínáme 6:15 hod. ráno v kapli společnou modlitbou breviáře a rozjímáním půl hodiny. Pak máme snídani a od 8:00 do12:30
přednášky na fakultě. V poledne krátké zpytování svědomí, společné Anděl Páně a oběd. Odpoledne chvíli volno a pak samostudium, nebo
ještě další přednášky. V 18:45 hod máme mši sv. A po ní večeři. Zase
chvíli volno a samostudium. Den zakončíme společnou
modlitbou kompletáře ve 21:10 hod. Řád je vyvážen tedy tak, aby byl čas k modlitbě, ke studiu, k odpočinku ale i vzájemnému obohacování a i
občas na
,,blbinky". V sobotu a v neděli je pak více volna a tak toho využíváme k delším vycházkám, protože není
možné
zde
jen stále sedět. Máme zde i pěknou tělocvičnu, takže je možné i tam se chodit odreagovat.
Je zde celkem 151 bohoslovců. Z toho za brněnskou diecézi ve všech ročnících
50
bohoslovců, za olomouckou arcidiecézi 58, za
ostravsko-opavskou 26. Dále je zde 11 studentů z Ukrajiny pro řeckokatolický ritus a 6 řeholníků. Povolání ke kněžství je absolutně
nezasloužený dar a záleží pak na každém člověku, jak jej přijímá. I my jsme jen slabí lidé, a proto Vás prosím o modlitby, aby zde vyrůstali
dobří a svatí kněží.
bohoslovec Václav Knotek

--- Vánoční příběh ------------------------------------------

Je to už hodně dávno, co v Anglii o vánočních svátcích, jedna žena zachumlaná do roztrhaných šatů chodila po vsi od domu k domu a
prosila o almužnu.
Štěstí ji moc nepřálo. Často na ni lidé ošklivě vyjeli, další na ni pustili psa. Sem tam se našel někdo, kdo ji hodil do klína plesnivé zbytky
chleba a shnilé brambory.
Dovnitř ji pozvali jen dva staří manželé, kteří bydleli v chaloupce na samém konci vesnice.
,,Posaď se na chvíli a zahřej se," pozval ji stařeček a jeho žena připravila hrnek horkého mléka a silný krajíc chleba. Zatím co žebračka jedla,
prohodili s ní pár slov a těšili ji.
Druhého dne se ve vesnici stala mimořádná věc. Královský posel roznesl do všech domů pozvánky do královského paláce.
Nečekané a překvapivé pozvání obrátilo ves vzhůru nohama. Odpoledne už byly všechny rodiny vyšňořené do svátečních šatů a vydaly se
na zámek.
Tam byli všichni uvedeni do hodovního sálu, nad kterým se tajil dech a každý byl usazen na své místo.
Pak přišli livrejovaní číšníci a začali hosty obsluhovat.
Okamžitě se ozvalo nesouhlasné mručení a výkřiky špatně skrývaného hněvu. Číšníci jim totiž hbitě servírovali
slupky od brambor,
kameny, plesnivé zbytky chleba. Jen na talíř starých manželů, kteří seděli v koutku, přinášeli vybraná jídla.
Do sálu najednou vešla ona žena s roztrhanými šaty.
Všichni oněměli.
,,Dnes jste se dočkali přesně toho, co jste včera nabídli mně", prohlásila.
Shodila ze sebe sešlé oblečení a pod ním se zatřpytily zlatem vyšívané a drahokamy posázené šaty.
Byla to královna.
Těmito několika větami jsem vám chtěl přiblížit příběh, který si připravily naše děti.
Ponese název "NEJVZÁCNĚJŠÍ POKLAD".
Děti v něm mimo jiné zahrají a zazpívají mnoho pěkných písniček a koled.
Jste všichni srdečně zváni na toto představení, které bude odehráno 26.12.´97 v 16,00 hodin.
Scénou bude kostel sv. Vavřince v Olešnici.
Josef Slavíček

Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích v Olešnici:
Štědrý den: mše sv.: 16,00 dětská vánoční mše sv.
24,00 "půlnoční mše sv."
(Jan J.Ryba - "Hej mistře")
Boží hod vánoční: mše sv. v 8,00 hod.
10,30 (E.Marhula - 1. česká mše vánoční)
15,00 - zpěv koled, Te Deum, svátostné
26.12.- sv.Štěpána: mše sv.:
8,00 (E.Marhula - 1. česká mše vánoční,
koleda: Tehdy, když se svaté časy)
10,30 hod.
16,00 - Dětské vánoční představení
27.12. - mše sv. v 8,00 hod.
28.12. - neděle - svátek Sv. rodiny - mše sv. v 8,00 a 10,30
31.12 - Silvestr - mše sv. v 15,00 na poděkování za
1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie - mše sv.: 8,00 hod.
vánoční)

Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích v Prosetíně:

požehnání
J.Bartek - Vánoční uspávanka,

uplynulý rok
10,30 (E.Marhula - 1. česká mše

22.12. Eucharistický den farnosti - od 9,15 přes celý den a končí v 17,OO hod.
24.12. Štědrý den - "Půlnoční mše sv." ve 21,00 hod.
25.12. Boží hod vánoční - mše sv. v 9,15 hod.
26.12. Sv. Štěpán - mše sv. v 9,15 hod.
27. 12. Sv. Jan - mše sv. v 9,15 hod.
28.12. - neděle - svátek Sv.rodiny - mše sv. v 9,15 hod.
31.12. - Silvestr - mše sv. v 15,00 hod.
1.1.- Slavnost Matky Boží, Panny Marie - mše sv. 9,15 hod.

---Pomozme si navzájem --------------------------------Maminka s dvěma malými dětmi prosí o poskytnutí podnájmu v Olešnici na přechodnou dobu. Případné nabídky sdělte na faře,
předem děkuji.
--------------------------------------------------------------------------------

K přání prožití doby vánoc, jako svátků pokoje a radosti a také Božího požehnání
připojuje
Váš kaplan
Petr Mech Holý
______________________________________________________
Společnou cestou - občasný zpravodaj
vydává Řím.- kat. farnost v Olešnici, nám.Míru 86, 679 74 Olešnice, tel. 0501/463117

pro celý nový rok se

