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Kristus se vtělil jenom jednou  

právě proto, že věděl,  

že bude jeho úkolem vtělovat se stále.  

Narodil se jen jednou proto,  

protože jeho zrození se má věčně  

opakovat.  

Zemřel a byl vzkříšen jen jednou,  

protože bylo jeho údělem stále a stále 

umírat a znovu vstávat z mrtvých.   

Dáme Kristu ty lidské vlastnosti,  

se kterými znovu začne lidský život, který tolik miloval?   

(Ten lidský život, v němž tak dokonale chválil a ctil Otce,  

v němž tolik miloval, uzdravoval, učil, utěšoval,  

posiloval lidi, v němž tak dovedl trpět).  

My všichni mu poskytujeme příležitost,  

aby se znovu mohla projevit Boží dobrota a Kristova láska,  

my všichni způsobujeme znovuvtělení.  

Bez Vtělení by naše sesterství a bratrství  nemělo smysl.  

Byli bychom jenom lidumily, milujícími lidmi,  

až bychom se opravdu znemožnili. A to by netrvalo dlouho.  

Jen Vtělení nám umožňuje milovat s vytrvalostí,  

která hledá v každé bytosti skrytého Boha,  

který čeká, až tam bude objeven, aby tam vyrostl.  

Z ticha vánoční  noci slyšíme, že v Božím srdci je touha 

 – touha být člověkem.  

Ne vzdáleným Bohem, ale Bohem s námi,  

Bohem, který chce být s námi jako jeden z nás.  

Touto vánoční Boží důvěrou v člověka si připomeň  

velikost a krásu lidství a připomeň ji všem, kteří si zoufají. 



Tebe, Tvé srdce, Tvou rodinu, přátele, sestry a bratry naší obce a farnosti kéž naplní světlo této 

vánoční zvěsti pro celý rok 2004. 

Přeje otec Miroslav 

Jsme každý jinak laděný  

co chvíli celí rozladěni…. 

Pod zamrzlými úsměvy  

pod vrstvou kůže hroší  

plují v nás  

radostné zvěsti Vánoc. 

Vysekejme otvor úst  

a kapsy proděravme 

 ať živá štědrost  

může vyplout  

z hloubky. 

Svěřme svůj život Mistru ladiči  

který nás naladí  

pro čisté jásavé tóny.  

(Alois Volkmann, Znovuzrození) 

Litanie ke Vtělenému slovu 
Pane, smiluj se 

Kriste, smiluj se 

Pane, smiluj se 

Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi               

Synu, Vykupiteli světa,                                        

Bože Duchu svatý,                                                

Bože Svatá Trojice, jeden Bože,                          

Slovo, jímž bylo všechno učiněno,                       

Slovo, jež všechno udržuje v bytí,                        

Slovo, jímž byla slíbena spása zbloudilým,                                                                                  

Prameni našeho vykoupení, 

Slovo vycházející z výsosti,                                 

Příbytku Boha mezi lidmi,                                    



Živote světa,                                                         

Nebeský chlebe,                                                   

Prameni vody živé,                                              

Naplnění všech zaslíbení,                                    

Bože nekonečný, plenkami ovinutý                    

Bože mocný, rukám matčiným svěřený,             

Bože vševládný, v chudobě narozený,                  

Světlo světa, vzešlé ve tmě půlnoční 

Králi vesmíru, pro něhož nebylo místo v hostinci, 

Dárci života, od dětství pronásledovaný, 

Slovo Věčného Otce,                                            

Spáso národů, 

Blaženosti lidu svého, 

Zvěstovateli slávy Boží,  

Kníže pokoje, 

Ježíši, jednorozený Boží Synu, 

Ježíši, Synu Mariin, 

Ježíši, Synu člověka, 

Ježíši, bratře náš, 

Boží Synu, spočívající na srdci Otcově, 

Kriste, Bože a člověče pravý, 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 

Modleme se: 

Věčný Bože, dej nám poznat božství Tvého jednorozeného Syna, ukryté v poníženosti vtělení, a věřit 

v jeho všemohoucnost a v slabosti dítěte. Pomoz nám přilnout k němu vírou a stát se tak dědici tvého 

království, které tvůj Syn přislíbil pokorným. Prosíme o to skrze něho, Krista, našeho Pána, který 

s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. 

 TĚŠÍME SE NA SPOLEČNÉ SETKÁVÁNÍ PŘI VÁNOČNÍCH   A NOVOROČNÍCH 

BOHOSLUŽBÁCH V NAŠEM CHRÁMU  

Narození Ježíše Krista  Středa 24. Prosince 

2003 

Od 23.00 hodin: zpívání koled  

u vánočního stromu   

Půlnoční mše svatá ve 24.00 hodin 

obětována za živé a + občany 



a farníky ze Starého Města  

Hod Boží vánoční  

Čtvrtek 25. Prosince 2003 

Mše svaté v 8.00 hodin, 10.00 hodin 

Setkání při koledování u Jesliček  

v 15.00 hodin 

Svátek sv. Štěpána  

Pátek 26. Prosince 2003 

Mše svaté v 7.00 hodin a 9.00 hodin 

Svátek svatého Jana, apoštola a 

evangelisty 

Sobota 27. Prosince 2003 

Mše svatá v 17.00 hodin  

s nedělní platností  

Po mši sv. žehnání vína 

Svátek Svaté Rodiny 

Ježíše, Marie a Josefa 

Neděle 28. Prosince 2003 

Mše svaté v 7.00 hodin a 9.00 hodin 

Při bohoslužbách manželé obnoví svůj slib 

V neděli 28.12. v 15.00 hodin se  v našem chrámu  uskuteční  

BENEFIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT 

Chrámového sboru a orchestru v Uh.Hradišti pod vedením Karla Dýnky. Bude provedena Venkovská 

vánoční mše  od E. Schiffauera.  

Svým vstupným podpoříte stavbu nového kostela. Děkujeme! 

Silvestr 31.prosince 2003 Poděkujeme za třetí rok třetího tisíciletí mší svatou ve 

23.00 hodin a adorací a s prosbou o Boží požehnání 

vstoupíme do roku 2004. 

Slavnost Matky Boží, Panny Marie 

Čtvrtek 1. Ledna 2004 

Mše svaté v 8.00 hod. a 10.00 hod. 

Po každé mši svaté rekapitulace + statistika roku 2003 + 

TE DEUM 

Slavnost Zjevení Páně  

(Tří králů) 

Pondělí 5.ledna 

Mše svatá v 17.00 hodin 

Při mši svaté žehnání  

zlata, kadidla, křídy a  vody 

Poděkování 
Také touto cestou s vděčností děkujeme sestře Františce Hulíkové za její službu naší farnosti, a to 

především za službu KAPRa ( kamarád Proglasu), které se věnovala řadu let. Ať jí Pán odplatí a žehná 

za všechny viditelné i skryté projevy lásky pro naše farní společenství. 

Službu KAPRa přijala Ludmila Chlachulová. Přejeme jí  hodně Božího požehnání!   



Brigádnické hodiny v letošním roce 
V roce 2003 bylo celkem odpracováno 528 brigádnických hodin  na stavbě nového kostela. Ze 63 

brigádníků bylo 23 žen a 40 mužů. 

Nejvíce hodin ( 64,5) odpracoval bratr Anastáz Bukvald. 

V loňském roce jsme odpracovali 501 hodin a zapojeno bylo   43 brigádníků. 

Vladimíra Batůšková 

Tříkrálová sbírka 2004 
Tříkráloví koledníci  zavítají do našich domácností ve dnech    2. 1. a  3. 1. 2004. Požehnání a rozeslání 

koledníků bude při mši svaté v pátek 2. 1. 2004 již v 15.00 hodin. 

V letošním roce vynesla sbírka v uherskohradišťském děkanátu 1.238.590,- Kč,  z toho v naší farnosti 

129.272, 20 Kč.      

Pozvání 
♦      v pondělí 22. prosince 2003  od 16.00 hodin ADVENTNÍ           A VÁNOČNÍ KONCERT DOLINEČKY 

v kostele sv. Michaela 

♦      v pátek 26. prosince 2003 v 15.00 hodin VÁNOČNÍ KONCERT KANTILÉNY – VÁNOCE KOLEM NÁS 

v kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti 

♦      v neděli 28. prosince 2003 v 15.00 hodin BENEFIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT , učinkuje Chrámový 

sbor z Uherského Hradiště. Dobrovolným vstupným bude podpořena stavba našeho nového 

kostela. 

♦      v sobotu 17. ledna 2004  jste zváni do sokolovny ve Starém Městě na již tradiční Děkanátní ples.  

♦      v pátek 23. ledna 2004 se koná v redutě v Uherském Hradišti Krajský ples KDU-ČSL. 

  

Farní kronika  

Do společenství církve byli křtem přijati: 

Tomáš Tománek,  SM, Luční čtvrť 2041         

14. 12. 2003 

Šárka Anna Tomečková, SM, U Sklépka 1061    

14. 12. 2003 

V našem farním společenství jsme se rozloučili: 

Vlastimila Sýkorová                           *1. 4. 1960                  † 2. 12. 2003 



Aloisie Mertová1                               *6. 12. 1921                † 5. 12. 2003 

Jindřiška Batůšková                           *1. 10. 1917                † 8. 12. 2003 

Stanislav Prostředník                         *17. 8. 1927                † 9. 12. 2003 

 


