06. 01. 2019
Boží požehnaní je jádrem všech blahopřání
Drazí bratři a sestry, dobrý den a dobrý nový rok
Dnes, osmý den po Narození Páně, slavíme svatou
Matku Boží. Jako betlémští pastýři hledíme na ni
a na Dítě, které drží v náruči. A takto ukazujíc nám
Ježíše, Spasitele světa, nám ona, matka žehná.
Dnes nám všem Madona žehná, všem. Žehná
na cestu každému muži a každé ženě na počátku
nového roku, který bude dobrý do té míry, do jaké
bude přijata dobrota Boha, kterého Ježíš vnesl do světa.
Boží požehnaní je vlastně jádrem všech blahopřání, která se v těchto
dnech vyslovují. A dnešní liturgie podává jedno starodávné požehnání,
které udíleli lidu izraelští kněží. Dobře poslouchejme, praví: »Hospodin
ať vám žehná a ať je vaší stráží. Ať nad vámi rozjasní svou tvář a smiluje
se nad vámi. Ať k vám svou tvář obrátí a naplní vás svým pokojem«
(Nm 6,24-26). Je to starobylé požehnání.
Třikrát při něm kněz s rukama vztaženýma nad shromážděným lidem
pronáší jméno Boha: Pán. V Bibli totiž jméno reprezentuje jmenovanou
skutečnost, takže „vložit jméno“ Páně na člověka, rodinu či společenství
znamená dát jim blahodárnou sílu, která proudí z Něho.
V této formulaci se dvakrát vyskytuje slovo »tvář«, Pánova tvář. Kněz
prosí, aby ji Pán »rozjasnil« a »obrátil« ke svému lidu, kterému tím
uděluje milost a pokoj.
Víme, že podle Písma je Boží tvář nedostupná člověku. Nikdo nemůže
spatřit Boha a zůstat naživu. Je to výraz Boží transcendence, nekonečné
velikosti Jeho slávy. Veškerou Boží slávou je však Láska, a třebaže je tedy
nedostupná, jako Slunce, do něhož nelze pohlédnout, vyzařuje svoji milost
na veškeré stvoření, zejména na muže a ženy, ve kterých se odráží nejvíce.
»Když se naplnil čas« (Gal 4,4), Bůh se zjevil v tváři člověka, Ježíše,
»narozeného ze ženy«. A tady se vracíme k obrazu dnešní slavnosti,
odkud jsme vyšli: k ikoně svaté Matky Boží ukazující nám Syna, Ježíše
Krista, Spasitele světa. On je tím Požehnáním pro každého a pro celou
lidskou rodinu. On, Ježíš je zdrojem milosti, milosrdenství a pokoje.

Proto si svatý papež Pavel VI. přál, aby první leden byl Světovým dnem
míru. Na dnešek připadá jeho 52. ročník a jeho téma zní: Dobrá politika je
ve službě míru. Nemysleme, že politika je vyhrazena pouze vládě. Všichni
jsme zodpovědní za život „obce“, obecného dobra; a také politika
je dobrá do té míry, v níž se každý podílí na službě míru. Kéž nám v tomto
každodenním úsilí pomáhá svatá Matka Boží.
(Promluva papeže Františka na Nový rok 2019 před modlitbou Anděl
Páně, nám. sv. Petra)
Farní oznámení:
 VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ:
Ne 13.01. 2019 v 15.00 hod, kostel VSV Místek, pořádá Základní
umělecká škola duchovní hudby v Místku
 DEBATA O ISTANBULSKÉ DOHODĚ:
Út 15.01. od 17.00 hod., KLD. Beseda na téma Istanbulská úmluva,
role muže a ženy
a výchova dětí, Pod záštitou poslankyně PČR Pavly Golasowské
a senátorem PČR Jiřím Carbolem
 FOTOKNIHA O OTCI DĚKANOVI:
Bude k nahlédnutí ve FK a na vesnicích, můžete si ji doobjednat, dále
ve druhé polovině ledna se uzavřou seznamy objednávek DVD a CD.
Objednané DVD, CD, fotoknihy budou vydávány od určeného termínu
na faře v úředních hodinách, v neděli ve FK po mších sv. a na vesnicích
po nedělních mších sv., termíny ještě upřesníme.
 PŘIPRAVUJE SE VZPOMÍNKOVÁ KNIHA NA OTCE DĚKANA:
Prosíme farníky, kteří mají fotografie, různé písemné materiály, přání,
kázáni i jiné příspěvky ze života otce děkana, které by mohli poskytnout
pro tuto knihu, ať je odešlou na e-mail otecdekan@email.cz,
nebo podepsané materiály přinesou do sakristie nebo na faru. Děkujeme.
 POZVÁNÍ DO METYLOVIC:
Ne 13. 01. 2019 v 17.00 hod., kostel Všech svatých v Metylovicích,
Metylovská schola a otec Bronislav Wojnar zvou na 20. Cestu do Betléma
 SETKÁNÍ RODIČŮ PRVOKOMUNIKANTŮ:
Pá 25. 01. v16.30 hod na faře

XXVI. Farní ples
SO 26. 01. 2019 v 19.00 hod v Národním domě v Místku
K tanci a poslechu zahraje:
Krojovaná dechová kapela STRÁŇANKA
O přestávce kapely hraje DJ
Z programu:
19.30 hod Slavnostní předtančení-latinskoamerické tance
20.30 hod Disco Dance
22.00 hod Pomáda Show
23.00 hod Tombola
Možnost večeře v restauraci ŠVEJK a občerstvení v baru
u Dvorany
Vstupné: 150,-; místenka v hl. sále: 20,Lístky můžete zakoupit v knihkupectví JAKUB
Hodnotné dary do tomboly můžete nosit na faru nebo
do knihkupectví Jakub od pondělí 07. 01. 2019
 ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB FRÝDEK-MÍSTEK MODLITBY ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ:
So 19. ledna v 19.00 hod, stará fara Frýdek, téma: Všichni spolu
Další informace ve vývěskách

MODLITBA POŽEHNÁNÍ DOMU:
Požehnej, Pana Bože všemohoucí, tento dům a všechny místnosti
v něm, všechny naše příbytky a budovy, aby v nich přebývalo zdraví,
čistota, svatost, pokora, dobrota, mírnost, tichost a ukázněnost,
věrnost a poslušnost Božímu zákonu, spojená s vděčností
a díkůvzdáním Bohu Otci i Synu i Duchu svatému.
Toto požehnání, nechť zůstává nad tímto domem i nad příbytky
našich přátel a příbuzných, i nade všemi, kteří v nich přebývají nyní
i po všechny věky věků. Amen.

