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SSlloovvoo  oottccee  VVllaaddiimmíírraa 
 
Před třemi týdny nás advent začal uvádět do napětí spojeného s 
očekáváním a přípravou. Za týden nás již natěšené a o poznání 
zduchovnělé uvede do tajemství Vánoc.  
Jsou to svátky staré a původní a současně nové, protože se 
nevyčerpají a nezevšední. Čas nám je přináší stále opakovaně a 
přesto žádné dva roky a svátky s nimi spojené neprožíváme stejně, 
protože stále opravdověji a s větší vnitřní účastí, v úžasu nad 
pravými hodnotami a s vyšší kvalitou lásky a víry. Určitě se stejnou 
pílí s jakou chystáme svá obydlí, výzdobu, vánoční pokrmy a 
dárky, se připravujeme i spirituálně.  
Kéž se nikdo o Vánocích necítí sám, nikdo by neměl zůstat sám. A 
kéž nikdo nezůstane bez jediného dárku. Vždyť vánoční svátky 
volají do celého světa: Bůh nás obdarovává sebou samým, svým 
příchodem a Narozením. Ať jsme i my Bohu darem, i my lidé sobě 
navzájem příjemným darem, a to nejen o Vánocích, a dárky pod 
stromečkem ať jsou toho znamením.  
Drazí farníci přeji Vám klidné a milostiplné prožití svátků Vánoc 
2016 a vyprošuji požehnaný celý rok 2017. 
 
 

P. Vladimír Handl 
 
 

VVáánnooččnníí  ((mmiinnii))zzaammyyššlleenníí jjááhhnnaa PPeettrraa 
 
Obdarování druhých je nádherné, je z něho radost na obou 
stranách, kolem dokola. To není jako vyhrát nějaký sportovní 
zápas, i když se též říká „ti jim to nadělili“. Jedna strana se raduje a 
druhá je smutná. O vánocích je to jinak, raduje se ten, kdo nadělil i 
ten, komu bylo naděleno.  
Patří to k určitému tajemství vánoc. Ale co je největší tajemství 
vánoc? Největší tajemství vánoc se neskrývá ve všech různých 
tajemných schovávačkách dárků pro naše blízké. Největší tajemství 
je uloženo v jesličkách, je to sám náš Stvořitel. Maličké děťátko? 
Kdo by to řekl, že je to sám Bůh, který se nám daroval v té 
nejbezbrannější lidské podobě – v malém děťátku, Ježíškovi 
v jesličkách. Proč v malém bezbranném dítěti? Vždyť v jeho Boží 
moci je vše, mohl sestoupit jako vládce celého světa. Ano, to by 
mohl, ale kde by byla jeho láska, s kterou se člověku vydal do 
rukou, aby ho vyprovokoval též k lásce, k lásce opětované, a aby 
nám to ulehčil, přišel jako malé dítě. Nevinné, milé, krásné. 
Takové, jaké si každý (dobré vůle) musí na první pohled zamilovat. 
Ano, tak nám to usnadnil.  
A co zbylo na nás? Na nás zbývá jen jedna maličkost: být vytrvalí a 
v této lásce setrvat celý život. 
 
Tuto vytrvalost vám všem přeji nejen do roku 2017 a k tomu vám 
žehnám. 

jáhen Petr Vtípil 
 
 
VVáánnooččnníí  mmiinniippeerrllyy 
 
Naděje 
Sváteční dny jsou obdobím naděje, která není laciným 
optimismem, že všechno dobře dopadne, ale je to jistota, že 



všechno má smysl – bez ohledu na to, zda budou naplněny naše 
představy a přání. 
Z příběhu, který začíná ve chlévě a který vede přes kříž, můžeme 
čerpat svou naději, jedinou naději, která nás dokáže navzdory 
všemu udržet nad hladinou a každý den přimět k dobrým činům. 
 
Čas 
K čemu využít sváteční čas?  
Udělej si čas na myšlení, to je zdroj síly. 
Udělej si čas na hraní, to je tajemství mládí. 
Udělej si čas na četbu, to je setba moudrosti. 
Udělej si čas na to, abys projevil přátelství, to přináší radost. 
Udělej si čas na snění, to tě povznese ke hvězdám. 
Udělej si čas na lásku, to je radost ze života. 
Udělej si čas na spokojenost, to je hudba duše. 
 
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. 
 
Siostrzonek Prokop: Vánoční miniperly 
 
 
VVÁÁNNOOCCEE::  ttiissííccee ddrroobbnnoossttíí  aa  ppoovviinnnnoossttíí??!! 
 
Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle Tvého slova. (Lk 1,38) 

 
Vánoce se blíží a s nimi možná spousta představ očekávání: jak by 
to mělo být, jak to chci, „a jak to taky bude!“. 
Přemáhá nás možná touha mít vše pod kontrolou, zabránit chaosu, 
zachránit rodinnou atmosféru, vyrobit domácí pohodu atd. 
Anebo nás možná naopak přemáhá rezignace, strach, „hlavně ať už 
je to za mnou“. Svázanost všemi tradicemi bere chuť dýchat, něco 
vůbec pustit pod povrch. 
Avšak Pánem našeho života a potažmo i těchto Vánoc je Bůh! 
Nikoli představy o Vánocích, nikoli neporušená linie tradic. 
Možná by nebylo špatné se zastavit. Odevzdat své plány na splnění 
tisíce a jedné drobnosti, nebo svou otupělost a strach Bohu a 
připojit se k Mariinu: „Jsem služebnice Páně; staň se mi podle 
tvého slova.“ 
Není to pasivita, ale postoj očekávání a připravenost: „Dávám ti, 
Pane, prostor, abys ty dnes jednal v mém životě.“ 
A Bůh může a chce konat nové věci! Chce se nově narodit i ve 
tvém srdci. Nevadí mu chlév tvých slabostí, brání mu ale jen tvůj 
pocit vlastní důležitosti a nepostradatelnosti, tvůj strach, anebo to, 
že od letošních vánoc nic nečekáš… 
 
Siostrzonek Prokop: Vánoční miniperly 
 
 
PPoořřaadd  bboohhoosslluužžeebb 
 
SOBOTA – 24. prosince – ŠTĚDRÝ DEN (vánoční vigilie) 
16:00 hod. mše sv. v kostele sv. Anny v Pusté Kamenici 
22:00 hod. mše sv. v kostele sv. Michaela archanděla v Krouně 
 
NEDĚLE – 25. prosince – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 
  8:00 hod. mše sv. v kostele sv. Michaela archanděla v Krouně 
  9:30 hod. mše sv. v kostele sv. Anny v Pusté Kamenici 



11:00 hod. mše sv. v kostele sv. Bartoloměje v Otradově 
15:00 hod. pobožnost u jesliček v kostele sv. Michaela archanděla 
v Krouně 
 
PONDĚLÍ – 26. prosince – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 
  8:00 hod. mše sv. v kostele sv. Michaela archanděla v Krouně 
  9:30 hod. mše sv. v kostele sv. Anny v Pusté Kamenici 
 
ÚTERÝ – 27. prosince – svátek SVATÉ RODINY 
16:00 hod. mše sv. v kostele sv. Anny v Pusté Kamenici 
18:00 hod. mše sv. v kostele sv. Michaela archanděla v Krouně 
Při mších sv. obnova manželských slibů. 
 
SOBOTA – 31. prosince – poslední den roku (Silvestr) 
14:30 hod. mše sv. v kostele sv. Anny v Pusté Kamenici 
16:00 hod. mše sv. v kostele sv. Michaela archanděla v Krouně 
 
NEDĚLE – 1. ledna – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 
  8:00 hod. mše sv. v kostele sv. Michaela archanděla v Krouně 
  9:30 hod. mše sv. v kostele sv. Anny v Pusté Kamenici 
11:00 hod. mše sv. v kostele sv. Bartoloměje v Otradově 
 
 
VVáánnooččnníí  ppoosseellssttvvíí ppaappeežžee  FFrraannttiišškkaa  

„Vánoce jsou většinou hlučnými svátky: prospělo by nám trochu 
ticha, abychom slyšeli hlas Lásky.“ 

Vánoce jsi ty, když se rozhodneš znovu se narodit každý den a 
nechat Boha vejít do tvé duše. 

Vánoční stromeček jsi ty, když vydržíš pevný ve větru a v obtížích 
života. 

Vánoční ozdobou jsi ty, když se tvé ctnosti stanou barvami, které 
zkrášlují tvůj život. 

Vánočním zvonem jsi ty, když svoláváš a spojuješ lidi kolem sebe. 

Jsi také světlem Vánoc, když svým životem, svou dobrotou, 
trpělivostí, radostí a štědrostí ozařuješ cesty ostatních. 

Vánočním andělem jsi ty, když zvěstuješ celému světu poselství 
míru, spravedlnosti a lásky. 

Vánoční hvězdou jsi ty, když někoho přivedeš k setkání s Pánem. 

Jsi také mudrci z východu, když nezištně dáváš to nejlepší, co máš. 

Koledami jsi ty, když si získáš vnitřní harmonii v duši. 

Vánočním dárkem jsi ty, když jsi opravdovým přítelem a bratrem 
všech lidských bytostí. 

Vánočním přáním jsi ty, když odpouštíš a přinášíš usmíření, i když 
přitom trpíš. 

Štědrovečerní večeří jsi ty, když nasytíš chlebem a nadějí chudáka, 
který žije ve tvém okolí. 

Ty jsi vánoční nocí, když pokorně a pozorně přijímáš ticho 
Spasitele světa bez hluku a velkolepých oslav, ty jsi úsměvem 
důvěry a něhy, vnitřním pokojem nikdy nekončících Vánoc, které v 
tobě nastolují Boží království. 

Šťastné Vánoce všem, kdo připomínají Vánoce! 

papež František 



Převzato z Facebookového profilu Bosco point 

 
TTřřííkkrráálloovváá  ssbbíírrkkaa,, žžeehhnnáánníí  ddoommůů  aa  bbyyttůů 
 
Tříkrálová sbírka 2017 
Tříkrálová sbírka se v Krouně a okolí uskuteční v sobotu 7. ledna 
2017. Navštíví vás jako tradičně děti v doprovodu dospělého a 
s přáním všeho dobrého a Božího požehnání v novém roce vás 
požádají o finanční příspěvek na pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším 
sociálně potřebným skupinám lidí. Vaše finanční dary použije 
Oblastní charita Nové Hrady ve prospěch potřebných z výše 
uvedených cílových skupin. 
 
Žehnání domů a bytů 
Ten samý den jako Tři králové, tedy v sobotu 7. ledna 2017, vás 
v případě vašeho zájmu navštíví otec Vladimír, aby požehnal vaše 
domy a byty. 

 
 

DDvvaa  oossllííccii  
 
K betlémskému chlévu se dobelhali také dva unavení a vychrtlí 
oslíci. Hřbety měli odřené od těžkých pytlů s obilím, které na ně 
jejich pán, mlynář, každodenně nakládal, a od ran holí, kterými na 
nich nešetřil. 
Zaslechli, jak si pastýři vyprávějí o Králi králů, který přišel z nebe, 
a chtěli se na něj také podívat. 
Chvíli se na Ježíška tiše dívali. Sklonili před ním hlavu a modlili se 
jako všichni ostatní. Přede dveřmi do chléva už na ně čekal mlynář. 
Naložil jim na hřbet pytle, až se prohnuli. Oslíci se skloněnou 
hlavou poslušně vyrazili. 

„Není to k ničemu,“ prohlásil po chvíli první. „Modlil jsem se 
k Mesiáši, aby ze mě to břemeno sňal, a co se stalo? Nic!“ 
„To já jsem ho prosil, aby mi dal sílu ho snášet,“ odpověděl druhý a 
pevně kráčel dál. 
 
Když si ti někdo postěžuje, že život je tvrdý, zeptej se: „Ve srovnání 
s čím?“ 
 
Ferrero Bruno: Osvěžení pro duši 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
Vyšlo na 4. neděli adventní, 18. 12. 2016 v nákladu 60 ks. 
Orientační cena výtisku Kč 10,-. Děkujeme za váš příspěvek. 


