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Možná bylo nebe plné hvězd,
když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou,
která byla znamením Krále králů.
I na dnešním nebi je mnoho hvězd
a záleží na nás jestli se vydáme za stejnou
jako před staletími mudrci.
A jestli ano,
potom i my prožijeme radost mudrců i pastýřů
na konci jejich hledání – hlubokou radost v srdci,
která se dá těžko pojmenovat,
která je láskyplným dotekem Boha.
Ať světlo, které naplnilo pastýře i mudrce radostí,
zazáří i Vám.
Za to se modlím a k tomu vám všem žehnám.
Vojtěch Cikrle, biskup brněnský
Brno, Vánoce 2014

Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích
I když nám letos příroda vůbec nenapovídá, že jsou Vánoce blízko, tak plynoucí
dny v kalendáři a hlavně přibývání světla na adventním věnci nám neomylně
oznamují, že vánoční svátky nám brzy zaklepou na dveře. Škoda, že pod vlivem
komerčních vánoc, už pomalu končících, nám často nedochází, že se můžeme
na tento krásný čas připravit a to nejenom materiálně, ale naladit se i jinak. Připravit
na svátky svou duši, očistit a zcitlivět své srdce.
Taková doba přípravy se nazývá adventem. U katolických křesťanů trvá toto
období čtyři neděle a má dvě části. První začíná první nedělí adventní, kdy se žehnají
adventní věnce a končí 16. prosince. Připomínáme si v něm, že Bůh už jednou přišel
mezi nás a že se jednou opět vrátí. Boží slovo nám dosvědčuje, že Bůh je vlastně ten,
který stále přichází a je ochoten vstoupit do našeho života kdykoliv ho pozveme, ať
prožíváme cokoliv. Od 17. prosince do Štědrého dne nastává druhá část, která nás
čtením z Písma svatého a svou liturgií přímo připravuje na slavnost Narození Páně.
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Mimo slavnost Narození Ježíše Krista mají Vánoce ještě svůj další vrchol a to
o slavnosti Zjevení Páně, na kterou východní křesťané kladou daleko větší důraz.
Tento nádherný čas, ve kterém tak rádi nasloucháme koledám a sami je i zpíváme,
pak končí svátkem Křtu Páně. Doba, která pak následuje se nazývá liturgické
mezidobí, které pokračuje až do Popeleční středy, kdy začíná doba postní.
Přeji vám všem i sobě, aby se nám letos podařilo nenechat se ovládnout duchem
přípravy na svátky, který nám vyčítavě připomíná, co všechno ještě máme
vygruntovat a připravit, ale abychom si udělali čas i na vnitřní přípravu srdce a očistu
naší duše. Této vnitřní přípravě může hodně přispět účast na adventních
bohoslužbách, jejichž písně a modlitby dovedou v mistrné zkratce vystihnout to
podstatné. Přeji vám, abyste o Štědrém večeru nalezli pod stromečkem nějaký dárek,
který vám udělá radost a ještě víc vám přeji, abyste ve svém rodinném kruhu nalezli
lásku těch, kteří vám pod stromečkem dárky připravili a objevili ten Dar Největší.
Váš otec Miroslav

Vánoční bohoslužby
Srdečně všechny zveme na vánoční bohoslužby a připomínáme,
že před každou mší svatou můžete shlédnout v našich kostelích betlémy.
Středa 24. prosince
Štědrý den
Nové Hvězdlice 17:00
Chvalkovice 21:00
Brankovice 23:00
Čtvrtek 25. prosince
Narození Páně
Nové Hvězdlice 8:00
Chvalkovice 9:30
Brankovice 11:00
Pátek 26. prosince
Sv. Štěpána
Nové Hvězdlice 8:00
Nemochovice 9:30
Brankovice 11:00
Neděle 28. prosince
Sv. Rodiny (obnova manželských slibů)
Nové Hvězdlice 8:00
Chvalkovice 9:30
Brankovice 11:00

Středa 31. prosince
Sv. Silvestra I., papeže
Brankovice 17:30
Čtvrtek 1. ledna
Matky Boží Panny Marie
Nové Hvězdlice 8:00
Chvalkovice 9:30
Brankovice 11:00
Neděle 4. ledna
Nové Hvězdlice 8:00
Chvalkovice 9:30
Brankovice 11:00
Úterý 6. ledna
Zjevení Páně (Tří králů)
Nové Hvězdlice 18:00
Neděle 11. ledna
Křtu Páně
Nové Hvězdlice 8:00
Chvalkovice 9:30
Nemochovice 10:45 (bohoslužba slova)
Brankovice 11:00
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Příležitost ke slavení svátosti smíření
Středa 17. prosince
Chvalkovice 16:30
Čtvrtek 18. prosince
Nemochovice 16:15

Neděle 21. prosince
Nové Hvězdlice 7:30
Brankovice 14:00

Betlémské světlo
Také v letošním roce přivezou do naší republiky skauti před
Vánocemi všem lidem dobré vůle světlo pokoje a míru –
Betlémské světlo. Stejně jako v minulosti i letos si ho budete moci
zapálit o Štědrém dnu na těchto místech:
9:00
Brankovice (fara)
9:30
Nemochovice (kostel)
10:00
Chvalkovice (kostel)
10:20
Nové Hvězdlice (kostel)
10:35
Staré Hvězdlice
Betlémské světlo si můžete zapálit také při všech bohoslužbách 24. a 25. prosince.

Žehnání domů
V poslední době docela přibylo žádostí a to nejen od praktikujících věřících,
dokonce i od lidí nevěřících o požehnání jejich příbytku kvůli zvláštním a negativním
okolnostem jejich života, které vnímají ve svých domácnostech. Tato pastorační
zkušenost nás vede k tomu, abychom žehnání domu nebo bytu nabídli i širší
veřejnosti, pokud o to projeví upřímný zájem. Krátce si připomeneme co to požehnání
domu je, kdo ho může obdržet, v čem spočívá a kde a kdy si ho může objednat.
Slovní význam požehnání z latinského slova benedicere (bonum + dicere)
znamená někomu přát nebo vyprošovat potřebné dobro na přímluvu někoho mocného,
v jehož kompetenci to zmíněné dobro je. Přesným opakem je pak kletba nebo
proklínání či zlořečení, která zase podle latinského tvaru maledicere (malum + dicere)
vyjadřuje přání něčeho špatného či dokonce samotného zla. Člověk žijící ve světě,
není ovlivňován jen jeho viditelnými mechanismy, ale také žije v různých vztazích,
které mu prospívají anebo ho ničí a to podle toho, zda mu v nich proudí dobro nebo
zlo. Stejně tak, jak se nás dovede pozitivně dotknout dobro, tak nás umí negativně
zasáhnout zlo, které nás někdy navštěvuje v převleku dobra. Víme, že ne všichni lidé
a dokonce ne všichni naši příbuzní a blízcí to s námi myslí dobře a chtějí nám jenom
dobře. Jejich negativní postoj k naší osobě nám může více či méně zkomplikovat náš
život a zvláštním způsobem ho zatížit a jakkoliv potřísnit náš bioprostor, místo kde se
cítíme doma, kde žijeme.
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Člověk zakoušející takovou nepřízeň ve svém životě a domově na to může
reagovat samozřejmě různě. Křesťané ve zmíněných situacích a za takových okolností
svého života používají společnou modlitbu duchovního a jejich rodiny, modlitbu
žehnání domu. Každé kněžské (i jáhenské) požehnání je dotekem samého Boha.
Každý dostává podle míry své víry a důvěry. Když je požehnán dům, je to dar i šance
zároveň. Měli bychom si být vědomi, že zlo má menší moc nad těmi, kteří
spolupracují s tímto Božím požehnáním. Člověk přijímající takové požehnání by se
měl snažit také podle něj žít. To znamená poznávat a konat dobro a vyhýbat se zlu,
jak jen to jde. Když je dům „vysvěcen“, předpokládá se, že se v něm bude žít svatě –
to znamená dávat si víc pozor a vyvarovat se toho, co je hříšné a snažit se víc šířit
lásku a pokoj, častěji vzpomenout na Boha, který je dárce všeho a obracet se k němu
skrze modlitbu a pokud možno důslednější život z víry.
Žehnání domu je svátostina, to znamená, že každý dostane tolik, nakolik o to stojí.
Nejedná se tedy o magický úkon (není to nějaké středověké zaříkávání), ale Boží
účinná milost, která se projeví natolik, nakolik se s ní bude spolupracovat. Je dobré se
mít rovněž na pozoru před tím, aby v takto požehaném domě někdo jednal s plným
vědomím proti Bohu, poněvadž by to nemuselo dopadnout dobře pro takového
opovážlivce. Je-li možné, je vhodné obnovovat žehnání domu jedenkrát ročně.
Tuto nabídku bychom chtěli realizovat v době vánoční a povánoční postupně
v našich obcích. Případní zájemci o požehnání domu se mohou nahlásit do 11. ledna
v Brankovicích na faře, v kostele a v lékárně, v Malínkách u pana Ing. Jiřího
Bartošíka, v Nemochovicích a Hvězdlicích na obecním úřadě a ve Chvalkovicích
v kostele a u pana Jiřího Štukavce.
Přeji vám, abyste v novém roce 2015 a požehnaném domu či bytu prožívali
pohodové chvíle, lásku, pokoj a blízkost Toho, který se kvůli nám stal člověkem.
o. Miroslav

Adventní koncert ve Chvalkovicích
Už po několikáté se ve chvalkovické farnosti v kostele svatého
Bartoloměje konal adventní koncert. Letos 3. prosince tam vystoupilo
hudební těleso Potulní muzikanti z Litenčic a okolí pod vedením pana
Jindřicha Nováka. Renomé těchto muzikantů přilákalo hodně místních
hostů i z okolí a tak se naplnil celý kostel. Poděkování patří všem,
zejména však za organizaci MO KDU-ČSL a také za finanční podporu
této kulturně - duchovní akce obecnímu úřadu obce Chvalkovice.
Zdá se, že se v této farnosti rodí nová tradice adventních koncertů, které dovedou
člověka zahřát u srdce a naladit ho na blížící se Vánoce.
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300 let postavení a posvěcení farního kostela
v Brankovicích
Neděle 7. prosince 2014 byla dnem, kdy byly oficiálně brněnským biskupem
o. Vojtěchem Cikrlem zahájeny oslavy výše uvedeného jubilea. Tato akce se setkala
s velkým zájmem nejen obyvatel Brankovic. Kulturní dům, kde byla instalována
výstava „300 let farního kostela sv. Mikuláše v Brankovicích a střípky ze života
farnosti“ byl místem přátelských setkání. Příchozí návštěvníci se poznávali
na vystavených fotografiích a mnohdy je pomohli organizátorům přesněji časově
zařadit. Někteří z vás přislíbili, že doplní fotografický archiv naší farnosti o nové
záběry, které mají ve svých soukromých fotoalbech.
Zahájení oslav se podařilo a nyní se již můžete těšit na jejich pokračování, které
bude součástí farního odpoledne v příštím roce. Jedním bodem programu budou také
komentované prohlídky našeho barokního kostela.
Na závěr bychom rádi z celého srdce poděkovali všem návštěvníkům, ale
i organizátorům zahájení oslav 300 let brankovického farního kostela za příjemně
strávený den.

Betlém – tentokrát v kostele
Před devíti lety se konala v Brankovicích na faře výstava betlémů, které byly
zhotoveny z různých materiálů. Setkala se s velkým ohlasem nejen v samotných
Brankovicích, ale i v širokém okolí. Navštívilo ji více jak 1 000 obdivovatelů těchto
krásných svědků lidové tvořivosti a zbožnosti.
V letošním roce budete mít příležitost zhlédnout originální
brankovický betlém umístěný kostele nejen půl hodiny
před každou mší svatou, ale mimořádně i v pátek 26. 12.
od 15 do 16 hodin a ve stejný čas i v sobotu 10. 1. 2015
při příležitosti konání Tříkrálové sbírky v Brankovicích.
Zároveň vás také zveme 25. 12. 2014 v 15:30 do Milonic
ke kostelu sv. Petra a Pavla na betlém živý, kde vystoupí
mladí z farností Brankovice, Dobročkovice, Milonice a
Nemotice.

Tříkrálová sbírka 2015
Již čtrnáctý ročník Tříkrálové sbírky bude v naší diecézi
oficiálně zahájen požehnáním koledníkům při bohoslužbě v
pátek 2.1. 2015 od 15 hodin v brněnské katedrále sv. Petra a
Pavla.
V našich farnostech bude sbírka probíhat ve dnech 10. a
11. ledna 2015.
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Synoda o rodině 2014-2015
Někteří z vás se v loňském roce aktivně vyplněním dotazníků zapojili do přípravy
vstupních materiálů pro mimořádné shromáždění Synody o rodině, která byla letos ve
dnech 5. - 19. října zahájena v Římě. Závěry tohoto jednání jsou uveřejněny na
stránkách Tiskového střediska ČBK http://tisk.církev.cz v rubrice [Aktuální témata] –
[Synoda o rodině 2014-2015].

Národní eucharistický kongres
Od počátku roku 2015 se budeme v našich farnostech společně připravovat
na celorepublikový Národní eucharistický kongres, který se uskuteční od 15. do 17.
října 2015 v Brně. Eucharistie je svátost ustanovená Ježíšem při poslední večeři.
Během historie měla tato svátost různé názvy: večeře Páně, lámání chleba, dar,
svátost oltářní, ... Slovo eucharistie pochází z řečtiny a znamená díkůvzdání. Tuto
svátost může přijmout každý pokřtěný člověk, který nemá na svědomí těžký hřích.
Motto Národního eucharistického kongresu je toto:
Eucharistie – smlouva nová a věčná.
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