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Úvodem:  
Po několikaměsíční odmlce se k Vám opět vrací Kamarád. Ve spolupráci s P. Josefem se budeme snažit 
Vás informovat o dění ve farnosti i mimo ni, o chystaných akcích i o těch uskutečněných. Na tradičních 
čtyřech stránkách se budeme snažit o malé povzbuzení do následujícího měsíce.  
Časopis je určen celé farnosti, a proto bychom byli rádi, kdybyste se také Vy, farníci, podíleli na jeho 
utváření. Nabízí se Vám možnost upozornit na dění ve farnosti a přispět vlastními postřehy k celistvosti 
tohoto měsíčníku. Vaše návrhy uvítáme. 
 
           redakce 
Slovo P. Josefa: 
 
Obyčejné zázraky 
 Když chtěl Bůh  vstoupit do lidských dějin, zvolil  cestu, podobnou nám lidem. Tak 
se stalo, že v tomto nepatrném lidském tvorečku, kterého nosila Panna Maria pod 
srdcem dal Bůh lidstvu nejvíce.  Pak přijal zvěstování Josef: „Neboj se k sobě vzít svou 
manželku Marii…“ Neboj se splnit Boží vůli. Tak se stal Josef ochráncem a strážcem 
toho nejcennějšího. Nevíme, zda si tehdy uvědomoval celý dosah své odpovědnosti. 
Avšak  nyní do toho vidí dokonale, vždyť ho celá církev vzývá jako svého ochránce. 
 Na Josefově příběhu víry je vidět, že Bůh chce potřebovat člověka k uskutečnění 
svých záměrů. Miluje však lidskou svobodu a má k ní úctu. Neřídí však lidi jako 
automaty, ale chce, abychom s ním aktivně spolupracovali. 
 Bůh sice připravil naši cestu životem, promyslel ji se vší moudrostí a láskou a skryl 
ji do životních okolností, které jsme si sice nevybrali, ale v hlubině našeho svědomí o tom 
s námi vede rozhovor. Stále počítá s naší  vynalézavostí a péčí lásky. 
 Bůh sice dal ve snu Josefovi pokyn, aby s Marií šli do Egypta, ale nesdělil mu, kde 
najde nocleh, práci, střechu nad hlavou. Nechal to vše na jeho odpovědnosti rozhodnutí. 
Spoléhal na Josefův zdravý rozum, zodpovědnost a věrnost. A to stačilo, aby 
prostřednictvím Josefa ochránil svoje dílo spásy před zlem.  
Tento příběh může být povzbuzením i pro nás. I my můžeme konat s Bohem obyčejným 
způsobem zázraky. Stačí k tomu naše otevřené srdce a ochota spolupracovat. 
Vánoce jsou za dveřmi. Navzdory chladné roční době o Vánocích prochází celou zemí 
teplý proud lásky. Přes všechna reklamní „zesvětštění“ vánočních symbolů i samotného 
Ježíška zachyťme proud lásky Boží. Začínáme vánoce nyní. Budeme vítat Ježíška 
v našich srdcích i rodinách. Budeme děkovat za  Boží požehnání a přát si jej do dalšího 
roku. Ať je to pravdivé vyznání naší víry a spolupráce s Bohem. 
Na závěr chci poděkovat všem, kteří v tomto uplynulém roce spolupracovali s Bohem 
vnitřně i navenek. Těm, kteří věnovali určitý čas i síly aktivitám a událostem. Všem, kteří 
se tvořivě zapojili do zkrášlení kostela i v  praktickém životě všeho druhu ve farnosti. 
Budeme prosit nebeské Dítě, aby se samo stalo darem pro vaše rodiny. Přineslo pokoj, 
posilu, požehnání a praktickou moudrost. 
                                 

 Žehná  P. Josef 



Úsměv 

Někomu se vytratil ze života a z tváře, ale k Vánocům by měl patřit. Když se na 
někoho usmějete, nebo ho pochválíte, můžete mu vrátit smysl života. Možná si 
vzpomenete na den, kdy jste zrovna neměli náladu. Najednou se na vás někdo 
usmál nebo řekl:  
„Dnes ti to ale sluší!“  
„To se ti povedlo“ 
„To je prima, že jsme spolu!“ 
Nebylo vám hned lépe? 

Úsměv a vlídné slovo vás nestojí nic, ale pro druhého mohou mít ohromnou cenu. 
Mohou proměnit i všední den ve sváteční. 

Prokop Siostrzonek: Vánoční slovník 

 

                                                      

 

Několik rad pro každý den: 

Přej si každé ráno od Boha radost. 
I když jsi mrzutý, popros Ho o pokoj a klid. 
Řekni si v duchu: „Bůh, který mě miluje, je stále se mnou.“ 
Opakuj si to bez přestání a uvidíš v lidech dobro. 
Nemilosrdně tak od sebe odeženeš smutek. 
Vyhýbej se nářkům a pomluvám, nic není tak skličující. 
V práci buď usměvavý a radostný. 
Těm, kdo tě navštíví, připrav milé uvítání. 
Když se setkáš s trpícím, zapomeň na sebe a potěš jej. 
A rozdávej kolem sebe radost, jistě jí bude dost i pro tebe. 
 

volně přeloženo 

 
 



Zprávy z farnosti: 

Jak už bylo nastíněno v úvodu, chceme Vás informovat o dění minulém, ale také 
budoucím. Je dobře, že se ve farnosti „pořád něco děje“ a je určitě milé se o tom 
dovědět. Třeba proto, abychom se mohli různých akcí zúčastnit. Proto Vám každý 
měsíc přineseme seznam očekávaných událostí. 

Co bude? 

29. 12. se ve sportovní hale uskuteční děkanátní turnaj ve fotbale. 

Již tradičně se mládež od 15-ti let vydá 30. 12. na předsilvestrovský výšlap na 
Javořinu. 

Co bývá? 

Čtvrteční večery na faře budou po Novém roce opět patřit deskovým hrám pro 
děti. 

Setkání maminek – čtvrtek dopoledne 

Ministrantské schůzky – sobota, čas bude upřesňován 

Zpěv před pátečními dětskými mšemi nacvičujeme na faře v zimě od 17:00, v létě 
od 18:00 

 
 
 

 

 

 
 

Zajímavé odkazy: 
Stránky arcidiecéze: www.ado.cz 
Veselský děkanát: www.dekves.cz 

Vnorovská farní mládež: www.vfmladez.wz.cz 



Pokus o předvánoční fejeton 
 
Je překrásný. Myslím tím vánoční strom, co stojí na náměstí v Olomouci. Večer, 
když se rozsvítí, ani nevadí, že nemrzne a nesněží. Koneckonců nesněžilo ani 
v Lorientu. V Bretani snad nikdy nesněží. Ale vánoční stromy jsou tam taky. 
Ozdobené červenými prasátky. Nevím, jaká je souvislost mezi Vánocemi a 
červenými prasátky. U nás máme jen to zlaté a to pouze občas, když se nám 
podaří zasednout ke štědrovečernímu stolu pořádně hladoví.  

A tak jsem loni přemýšlela o smyslu červených prasátek a počítala dny, které 
zbývají do odjezdu. Pomalu jsem balila kufr a bylo těžko odhadnout, jestli už váží 
těch povolených dvacet kilo, nebo ještě můžu něco přibalit. A jak těžko se nám 
potom do toho Sářina malého autíčka dostával. Ten kufr. Na letišti byl také krásný 
vánoční strom a já jsem pořád sledovala hodiny, aby mi snad letadlo neuletělo. Ale 
tady na tom malinkatém letišťátku by se to ani stát nemohlo, že by mě tu třeba 
zapomněli. Zato v Paříži to byla jiná káva. Jindy bych si užívala jízdu autobusem 
přes nádherně osvícené město nad Seinou plnými doušky. Tenkrát jsem doufala, 
že sedím ve správné lince a že se zácpa pohne. Bylo to jen taktak. Jak jsem byla 
na palubě, spadl mi obrovský kámen ze srdce. Teď už rovnou domů. 

Už je to rok a ono se to tak stává, že s blížícími se svátky vzpomínáme a 
vzpomínky jsou mnohem intenzivnější než jindy. Tak i já vzpomínám a děkuju 
Pánu, že mi dal sílu všechno zvládnout a pomohl mi na cestě Domů.  

Nemějte mi za zlé, že jsem se svým zamyšlením nezůstala v Olomouci. Na 
tamější strom se můžete podívat sami. Já jsem se chtěla na chvíli ve vzpomínkách 
vrátit do země červených prasátek a říct Vám, jaké to je. 

Krásné Vánoce 

 

                                   

Prasátko je červené ☺ 


