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“mějtež pozor na zvuk trouby“ (Jeremiáš 6,17)
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číslo 111

Lid, který chodí v temnotách,
uvidí velké světlo
Iz 9,1

Drazí bratři a sestry,

Dostává se Vám opět do rukou
Farní Trouba, a to u příležitosti Vánoc,
na které jsme se v době adventu
chystali. Jak jsem nedávno řekl při
nedělním kázání, má se narodit Boží
syn, nemá přijít kontrola z hygieny,
tedy advent bychom neměli směřovat
pouze k úklidu domácnosti, pečení,
vaření a dalším materiálním starostem,
ale měli bychom se umět zastavit a
udělat si symbolicky generální úklid
v duších. Mělo by to být takové malé
duchovní cvičení, při němž více než kdy
Pražské Jezulátko
jindy přemýšlíme nad tím, jak jsme
připraveni na onen druhý příchod Pána na konci věku. Tehdy bude

soudit živé i mrtvé a my si musíme klást stále otázku: „Jak bych
obstál právě teď?“ Proto máme udělat jakousi revizi svého vztahu
k Bohu a bližním. Náš vztah k Bohu i bližním se pak má projevovat
konkrétními skutky. Jak říká svatý Jakub: „Ukaž mi svou víru, která je
beze skutků a já ti pak ze svých skutků ukáži tu svou!“ (Jak 2,18)
Nedávno jsem na jedné návštěvě nemocné paní slyšel z jejích úst,
jak ráda chodila do kostela a jak by tam chodila ráda i dnes a
nemůže…. A pak si uvědomujeme při bohoslužbách, zvláště těch přes
týden, kolik je těch, kteří by mohli přijít, ale nepřijdou a co více
dokáží si vždy najít omluvu, proč to nejde. Ďábel je v tomto mistrem,
který vnuká velmi pohotově a rád výmluvy, proč jsem nebyl zrovna na
této mši. Je to jeho taktika, dostat nás z moci působení Toho, s nimž
na kříži definitivně prohrál. A pokud přistoupíme na tuto jeho hru, pak
si nemůžeme stěžovat na to, jak se nám všechno hroutí, děti se od
kostela vzdalují a my s tím s ubíhajícími roky můžeme dělat čím dál
méně. Kvalitní a pevný vztah s Bohem vede v konečném důsledku ke
zkvalitnění našich vztahů mezi sebou navzájem.
Rád bych nám tedy popřál k těmto blížícím se vánočním svátkům
znovuobjevení toho Krista, který pro nás přišel na svět a především
uvědomění si toho, že to je ten největší dar, který jsme ve svém životě
dostali. V tomto malém betlémském Dítěti se nám totiž otevřela brána
do věčného života, kam nás zrozený Syn Boží přišel pozvat a kam
bychom měli i my zvát ty, jimiž nás obklopil. Je odpovědí na všechny
naše otázky, lékem na naše bolesti a silou v naší nemohoucnosti.
Pozvěme jej do svého života a udělejme novou zkušenost s jeho
pozornou láskou, která nás bezpečně povede k cíli naší pozemské
pouti a naučí nás žít tak, abychom při posledním soudu obstáli, pokud
mu budeme naslouchat a necháme se vést.
To z celého srdce v modlitbě vyprošuji
Váš O. Metoděj
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Jesličková hra Bouzov – 24.12.2019
14:00 hod v bouzovském kostele začínáme
naše Putování do Betléma. Přijďte se
podívat, jak to tehdy bylo, když se narodil
Ježíšek. Poslechnout a zazpívat si známé
koledy. Postavit si figurku do Betléma. A
vyslechnout si vyhodnocení adventní
soutěže.

Pozvánka na mši za arcivévodu Evžena
srdečně zveme na mši svatou slouženou za arcivévodu Evžena, velmistra
Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého
městečka.
Mše svatá se koná v neděli 29. prosince u příležitosti 65. výročí jeho úmrtí.
Mše svatá začíná v 10:30 hod.
Mši svatou doprovodí dechová Holoubkova kapela. Zazní i koledy…

Tříkrálový koncert Bouzov – 5.1.2020
17:00 hod v Radničním sále.
Zazní skladby v podání Zábřežského
komorního orchestru:
Pavel Josef Vejvanovský: Serenade per
orchestra - Andante
Pavel Josef Vejvanovský: Sonata á 4
Pavel Josef Vejvanovský: Sonata
Vespertina á 8
František Václav Míča: Zpívaná rozjímání – Sinfonia, Aria 2., Aria 6., Aria
9., Aria 12., Coro
Edvard Grieg: Peer Gynt - Aase´s Deth, Anitra´s Dance, In the Hall of
Mountain King, Solvieg´s Song
Dirigent: Milan Plodek
Soprán: Hana Suchá
Trubka: Stanislav Bartošek ml., Stanislav Bartošek st.

Ohlédnutí za Misijním jarmarkem®
V sobotu 30. prosince se uskutečnil v rámci slavnostního
rozsvícení vánočního stromu na náměstí obce Bouzov Misijní
jarmark. Byly zde nabídnuty různé předměty a výrobky, které
děti se svými rodiči a prarodiči vyrobily týden předem.
Bouzovské ženy napekly cukroví a sladkosti. Výrobky k prodeji v
hodnotě několika tisíc korun také věnovali familiáři Německého
řádu. Celá dobročinná akce přinesla výtěžek 14.300,- korun, které poputují
prostřednictvím Papežských misijních děl nejchudším dětem na světě.
Děkujeme za vaše otevřená srdce, napečené cukroví a ruční výrobky!! :-)

Milou vzpomínku na všechny, které stále nosím v srdci. Povzbuzení
k nasměrování života skrze horizont radostného tajemství Vánoc a dnů
všedních i svátečních Nového roku 2020.
Posílá, přeje a vyprošuje otec Josef.

HLEDÁME
nové korespondenty do Farní Trouby zejména z života okolních farností.
Naleznete zde jen to, co sami přispějete.  Články zasílejte na mail:
farnost.bouzov@gmail.com, nebo na lístečku Otci Metodějovi.

Radio PROGLAS - rádio pro vlídný domov.
Rádio Proglas je rozhlasová stanice rodinného typu založená na
tradičních křesťanských hodnotách vysílající bez reklam. Sídlí v Brně v
budově biskupského gymnasia.
Zakladatelem a ředitelem rádia je Mons. ing. Martin Holík.
Stanice začala vysílat ze Svatého Hostýna v roce 1995.
V současné době vysílá ze 16 vysílačů a její signál pokrývá asi 40% ČR.
Mimo to je dostupné na internetu, přes satelit a v pozemním digitálním
vysílání.
V Bouzově vysílání naladíte na frekvenci FM 93,3 z Pradědu, nebo 90,6
ze Svatého Hostýna.
Rádio PROGLAS je první komunitní stanice v českém éteru, která žije
výhradně z příspěvků posluchačů a podporujících organizací.
Ve vysílání najdete slovesné, duchovní a samozřejmě také hudební
pořady.
Název Radio Proglas odkazuje na veršovaný předzpěv staroslověnského
překladu evangelií. Stanice se zaměřuje na program pro celou rodinu. Mimo
vlastního programu vysílá též české vysílání Radia Vatikán, přebírá některé
pořady Rádia 7 a krátké zprávy z Českého rozhlasu Dvojky. Neviditelně, ale
nezastupitelně poukazuje na dobrá díla, z nichž mnohá podporujete.
Rádio má na to, aby pracoval s vaší důvěrou a v době desinformační
znásobil své úsilí přinášet vám ověřená fakta i komentáře rychle, chytře a
nezkresleně.
Aktuální info:
 v neděli 8.12.2019 Proglas začal vysílat dvacátým pátým rokem
 je otevřený e-shop
www.slys.to, na kterém je možno zakoupit
audioknihy pro děti i pro dospělé

 15.1.2020 bude doručeno potvrzení o přijatých darech za rok 2019 pro
daňové přiznání
 více na www.proglas.cz
Desetitisíce lidí poslouchají Radio Proglas, aby si zpříjemnily den.
Tisíce lidí si Radio Proglas naladí, když se nechtějí modlit samy.
Stovky posluchačů by bez Proglasu zůstaly opuštěné.
Jeden dar od vás promění Proglas v nespočet obdarovaných.
I z naší farnosti posílám finanční dary několikrát za rok. Děkuji všem,
kteří toto rádio podporují jak finančně, tak modlitbou. Pán Bůh zaplať za vaše
dary.
Budu ráda, když se najdou další podporovatelé. Také se můžete přihlásit
do klubu Radia Proglas. Ráda vám poskytnu další informace.
Přeji všem požehnané vánoční svátky a hojnost Božího požehnání v novém
roce.
Marie Beďačová, Bouzov

Zprávy…
Jednotka SDH Bouzov se letošního
roku rozhodla pořídit si automatizovaný
externí defibrilátor – AED. Jedná se o
přístroj, který je řízený mikroprocesorem
a mohou jej obsluhovat jak nevyškolení,
tak i trénovaní zachránci, neboť po
zapnutí přístroje se zachránce okamžitě
řídí hlasovou a obrazovou nápovědou a
postiženému srdci podá elektrický výboj.
Jednotka SDH je v rámci požárního poplachového plánu zařazena do
kategorie JPO II a vzhledem ke své vzdálenosti od profesionální požární
stanice HZS, je také předurčena na výjezdy k dopravním nehodám. AED
přístroj však může Jednotka SDH využít nejen při zmiňovaných dopravních
nehodách, ale tento přístroj zcela nepochybně najde své místo zejména tam,
kde je větší koncentrace lidí, a tedy i riziko náhlé zástavy oběhu.
Pořizovací cena přístroje ZOLL AED PLUS byla 50.000,-- Kč. Polovinu
částky přispěli Familiáři Německého řádu.

Impuls
Tvé něžné světlo
Dobrotivý Bože,
v dítěti v jeslích se rozzářilo tvé věčné světlo uprostřed noci.
Prozař svým něžným světlem také mou temnotu.
Zažeň temnotu mého strachu, mého smutku, mé samoty
a naplň mě láskou, která mi září v ústrety z tváře tvého syna.
Když pochybuji o sobě a jsem někdy klamán lidmi a jejich chladem,
pak ať mě přívětivé světlo božského dítěte pronikne a zahřeje.
Ať mi daruje naději, že tvá láska je silnější než veškerá nenávist,
že tvé světlo dokáže prosvětlit každou temnotu.
Učiň z mého srdce jesle pro tvého syna a dej,
ať prožiji pokoj, který vychází z dítěte v jeslích
a který chce naplnit také mé srdce.
Anselm Grün.
KALENDÁŘ:

Pravidelný pořad bohoslužeb v našich farnostech
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