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Vážení spoluobčané,
„čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani vy....“ , slova této známé písně se mi vybavují v mysli
vždy, když se loučíme se starým rokem a zkoumáme své úsilí z dob minulých. Některé kroky
hodnotíme kladně, jiné s povzdechem a k některým se nechceme ani vracet. Ale ať již naše
hodnocení dopadne jakkoliv, vždy bychom neměli ztrácet optimismus, víru a lásku k životu.
Dovolte mi, abych Vám jako každoročně popřála pokojné prožití svátků vánočních, hodně štěstí a
zdraví v novém roce a spoustu odvahy a hlavně lásky, tolik nezbytné k našemu žití.
Těším se na klidnou atmosféru vánoc, vychutnávám pohodu rodinného krbu, kdy se zcela mimo
pravidla scházíme všichni u štědrovečerního stolu, povídáme si, starosti necháme za dveřmi a
jsme šťastni za to, že jsme spolu a zdraví. Proto věnujme alespoň myšlenku těm, kterým toto štěstí
dopřáno nebude a važme si těchto vzácných okamžiků, pro které stojí za to žít.
Rovněž nesmíme zapomenout na to, proč vlastně slavíme Vánoce. Slavíme narození Spasitele
Ježíše Krista, který se narodil v městě Betlémě ve chlévě na seně prostým rodičům Marii a Josefovi
a nad Betlémem vyšla hvězda....
Ing. Salome Sýkorová, starostka obce

Co jsou to vánoce?
Pokud jste nad touto otázkou přemýšleli, tak vás možná napadla odpověď, kterou často slýcháme,
že jsou to svátky štědrosti. Ano, i název „Štědrý den“, který máme zažitý pro 24. prosinec nám
napovídá, že je to tak Představíme si pod tím pojmem plný stůl nejrůznějších dobrot, na pánvi
pečícího se kapra a pod stromečkem spousty dárků. Ale když zůstaneme jen u toho, že rozbalíme
dárky a nacpeme se kaprem a cukrovím, tak hodně zredukujeme ten význam vánoc. Je jistě důležité
nasytit hlad žaludku dobrým jídlem‚(i já se na štědrovečerního kapra moc těším) ale neméně
důležité je nasytit ten hlad srdce, který každý pociťujeme. A tento hlad nemůže nasytit ani ten
nejlepší řízek.
Četl jsem hezkou myšlenku, že srdce je místo pro Boha, ne pro jídlo. A pokud se nad tím člověk
zamyslí, tak jsou mu najednou jasné ty každoročně plné kostely o půlnoční. Ano, lidé cítí tento hlad
srdce a přicházejí se setkat s Bohem, který jediný může utišit hlad srdce. Proto se stal člověkem,
aby byl blízko lidskému srdci a štědře ho naplnil pokojem a radostí.
My vám milí přátelé chceme popřát, aby ty letošní vánoce byly skutečně štědré – nejen na dárky a
dobroty, ale i na setkání s lidmi a Bohem ve vašem srdci.
P. Marcel Krajzl a jáhen Klement Rečlo.
Bohoslužby v Zátoru o vánocích:
Pondělí 24.12. – 24.00 půlnoční bohoslužba
Úterý 25.12 - Boží hod vánoční - 11.00 mše sv.
Středa 26.12. – Svátek sv. Štěpána – 11.00 mše sv.
Pátek 28.12. – Sv. Mláďátek betlémských – 16.45 mše sv.
Neděle 30.12. – Svátek sv. rodiny – 11.00 mše sv.
Pondělí 31.12. – Sv. Silvesta – 16.45 mše sv.
Úterý 1.1. 2008 – Slavnost P. Marie – 11.00 mše sv.

-

Poděkování všem, kteří se podílejí na tvorbě našeho periodika –
Zpravodaj vychází pravidelně každý sudý měsíc v posledním týdnu -

do 15. dne 2.4.6.8.10.12. měsíce lze podávat návrhy na příspěvky v tištěné podobě do kanceláře OÚ Zátor, nebo
elektronicky na e-mail: sykorova@zator.cz

-

inzerce- po dohodě za úplatu –

informace o obci Zátor na vebových stránkách : www.zator.cz

