Bohu díky za veliké věci, které nám dopřál Pán,
aneb malé ohlédnutí za uplynulým rokem 2020
Moji milí, letošní rok je téměř u konce a je čas se ohlédnout jaký byl, co jsme prožili nebo co
se všechno v jeho průběhu událo. Je jasné, že byl v mnoha událostech úplně jiný než všechny
předcházející.
V ohlédnutí zpět, co se týká naplánovaných aktivit či „akcí“, které se letos podařilo
uskutečnit, chci i zde ve zpravodaji Obecního úřadu především poděkovat především Pánu
Bohu a Panně Marii.
S vděčností takto vzpomínám na Hlavní pouť, kdy do naší farnosti a obce přijede velké
množství poutníků a návštěvníků, aby se zde především duchovně občerstvili a načerpali nové
duchovní síly. Zúčastnili se poutní mše svaté, poděkovali za Boží dary za uplynulý rok a
vyprosili si na přímluvu Panny Marie novou Boží pomoc a požehnání pro další čas pro sebe,
své rodiny, blízké a další. Vše tak zde v modlitbě – vděčnosti i prosbě – svěřili Bohu
s důvěrou v jeho vyslyšení a pomoc v záležitostech osobních i veřejných, se kterými každý ve
skrytosti svého srdce na naše poutní místo přichází.
Druhá příležitost, kterou chci také s velkou vděčností připomenout je děkovná mše sv. při
příležitosti oslav 800 výročí od první písemné dochované zmínky o obci Hluboké Mašůvky a
zasvěcení farnosti a obce, které se při této mši svaté podařilo uskutečnit. Upřímně děkuji panu
starostovi panu Zbyňku Freyovi, panu místostarostovi panu Jiřímu Vystrčilovi a všem
zastupitelům, že návrh učinit toto zasvěcení obce i farnosti společně, přijali s ochotou a
otevřeností a že vše mohlo 19. září 2020 proběhnout ke spokojenosti všech zúčastněných.
Osobně tento společný „krok“, zasvěcení farnosti a obce Panně Marii, považuji za zlomový
okamžik pro další duchovní i společenský vývoj a rozvoj naší obce i farnosti a poutního
místa. Takže především Bohu díky a Panně Marii, že se toto zasvěcení s jejich požehnáním a
pomoci podařilo a velké Pán Bůh zaplať zástupcům obce i všem zúčastněným.
A protože se blíží Vánoční svátky – oslava Narození Ježíše Krista a nový rok 2021, tak přeji
vám všem čtenářům těchto řádků Boží požehnání, radosti z Kristova narození a požehnaný
celý nový rok.
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