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VTĚLENÍ A NAROZENÍ KRISTA
Představme si krásně zdobené balíčky ve třpytivých a různobarevných obalech převázané
nádhernými mašlemi. Uvnitř těchto balíčků jsou však prázdné krabice. K čemu ta vnější paráda bez
obsahu? Není něco podobného patrné ve vztahu mnoha
našich současníků k adventu a vánočním svátkům?
Mohou se potěšít půvabem adventního věnce nebo
leskem vánoční výzdoby, líbeznými melodiemi vánočních
písní, ale podstata jim uniká.
Přitom je jednoduše daná: pro nás lidi a pro naši spásu
vtělený a narozený Boží Syn – Ježíš Kristus, který
nepotřebuje žádnou parádu a jehož pozemský život je
lemován chudými jeslemi a Kalvárií.
Chceme také vnějším projevem oslavit jeho první
příchod na svět. Nezříkáme se proto zdobení kostelů,
domácích příbytků i veřejných prostor. Zároveň však
toužíme proniknout k oné podstatě, která se před námi znovu otevírá a zve nás k sobě, abychom
prožili niterné spojení s ní.
Hlavním průvodcem na této pátrací výpravě zůstává Boží slovo v Písmu svatém. Skvělými
pomocníky jsou však také moudří církevní učitelé a mezi nimi vynikající Tomáš Akvinský, zvaný
„andělský učitel” pro svůj pronikavý náhled do Božích tajemství, jímž se podobá andělům.
Jak nahlíží a přibližuje i nám lidem třetího tisíciletí tento středověký duchovní velikán, přesahující svým vlivem svou dobu, tajemství Kristova prvního příchodu na svět?
Ve svém Výkladu Vyznání víry a Desatera píše:
„Jak jsme viděli, křesťan musí věřit nejen v Syna Božího, ale i v jeho vtělení. Svatý Jan, poté co
řekl mnoho věcí složitých a obtížných k pochopení (Jan 1,1- 13), poukázal na jeho vtělení, když
řekl: a Slovo se stalo tělem (Jan 1,14). A abychom něčemu z toho mohli porozumět, uvedu dva
příklady. Je zřejmé, že Synu Božímu není nic tak podobné jako slovo počaté v našem srdci, avšak
nepronesené. Dokud je toto slovo v srdci člověka, nezná ho nikdo jiný než ten, kdo ho vymyslel.
Tak ani Slovo Boží, dokud bylo v srdci Otcově, nikdo kromě Otce neznal. Když však na sebe vzalo
tělo – tak jako se slovo stává hlasem – tehdy se poprvé stalo zjevným a poznatelným. Potom se
ukázal na zemi a rozmlouval s lidmi (Bar 3,38). Další příklad: ačkoli mluvené slovo lze poznat
sluchem, přesto je nelze spatřit, ani se ho dotknout. Tak se i Slovo Boží stalo viditelným
a hmatatelným, když bylo jakoby zapsáno v našem těle. A jako se listina, na níž je zapsáno slovo
krále, nazývá královským slovem, tak se i člověk, s nímž je Slovo Boží spojeno v jedné hypostazi*),
nazývá Synem Božím. U Izaiáše se říká: Vezmi si velkou knihu a napiš do ní lidským písmem (Iz
8,1); proto svatí apoštolové tvrdili: „který se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny”.
Tato skutečnost má pro nás nedozírné důsledky. Především věříme, že Bůh ve svém jedno-
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rozeném Synu Ježíši Kristu vzal na sebe lidství, abychom my mohli mít účast na jeho Božství.
Tato účast neznamená proměnu člověka v Boha. Bůh zůstává Bohem a člověk zůstává člověkem. Jde však o zvláštní přiblížení člověka k Bohu, které se děje ve spojení s Kristem a nemá nikde
jinde odpovídající kvalitu. Žádné jiné náboženství, žádná jiná spiritualita nepřináší něco, čím by se
mohly této účasti na Božím životě vyrovnat. Nikdo a nic nemůže umožnit takové spojení s Bohem
jako Bohočlověk – vtělený Bůh Ježíš Kristus.
U nějakého autora můžeme znát jeho knihy, ve kterých nacházíme jeho myšlenky, to se ale
nevyrovná osobní znalosti tohoto člověka, životu s ním. Teprve tehdy jej hlouběji poznáme a dokonaleji pochopíme, co sdělil ve svých spisech.
Když s někým člověk žije a má ho rád, chce se mu líbit. Žijeme-li s Bohem, přejeme si, aby
v nás měl zalíbení. Proto musíme mít v nenávisti to, co se mu nemůže na nás líbit, totiž hřích.
Miluje naši lidskou přirozenost, má však v nenávisti náš hřích. Vánoční chvalozpěv andělů: A na
zemi pokoj lidem, ve kterých má Bůh zalíbení je také chápán a překládán jinými slovy: A na zemi
pokoj lidem dobré vůle. Aby v nás měl Bůh zalíbení, máme být lidmi dobré vůle, těmi, kteří usilují
o dobro a touží po osvobození z jakéhokoliv pouta zla. V tom je zahrnut důsledek Kristova
příchodu na svět. Výzva k pokání, nápravě života, který je poznamenán účastí na Božím životě.
K adventu a vánočním svátkům proto patří pro křesťana neodlučitelně také zpovědnice. Je
mnohem důležitější než adventní věnec nebo vánoční stromeček. Ty Krista a jeho příchod jenom
symbolizují. Ve zpovědnici se však v Kristu smiřujeme s Bohem a se společenstvím církve. Očišťujeme se k hlubší účasti na Božím životě.
Přejeme-li si požehnané vánoční svátky, můžeme v tomto přání vidět podobnou myšlenku
jako v blahopřejné písni: „Aby nás Pán Bůh miloval, hříchy odpustil, nebe dal”.
Prázdné balíčky nám nic neříkají. Jim se podobají prázdná lidská srdce. Bez adventního
a vánočního světla Boží lásky nemůžeme plně žít!
*) Hypostaze je řecký starověký filozofický pojem, znamená to, co je pro něco či někoho
základem. Křesťanská církev tento pojem přejala, aby jeho pomocí uchopila tajemství Boží
trojjedinosti. V křesťanství získal pojem hypostaze zcela specifický význam, začal být chápán jako
osoba, ne však individuum. V Trojici jsou přítomny tři hypostaze, které zároveň tvoří nedělitelnou
jednotu na základě své božské podstaty, která je všem společná. Hypostaze se liší od přirozenosti.
V jedné hypostazi Kristově jsou přítomny dvě přirozenosti, božská a lidská.
P.L.

prosinec 2014
30.11. NEDĚLE
1. pondělí
3. středa
4. čtvrtek
6. sobota
7. neděle
8. pondělí
9. úterý
11.čtvrtek
12.pátek
13.sobota
14.neděle

1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
Sv. Mikuláše, biskupa
2. Neděle adventní
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY
PRVOTNÍHO HŘÍCHU - doporučený svátek
Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
Sv. Damasa I., papeže
Panny Marie Guadalupské
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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21.neděle
24.středa
25.čtvrtek
26.pátek
27.sobota
28.neděle
29.pondělí
30.úterý
31.středa

1.1. 2015 čtvrtek

4. NEDĚLE ADVENTNÍ
ŠTĚDRÝ DEN
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek
Slavnost sv. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Pátý den v oktávu Narození Páně
Šestý den v oktávu Narození Páně
Sedmý den v oktávu Narození Páně
Sv. Silvestr I., papež
Poděkování a prosba o Boží pomoc
Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – zasvěcený svátek

Mikulášská besídka
Mikulášská besídka bude v sobotu 6. prosince ve farním sále u sv. Jana Nepomuckého
v 15.30 hod.
Srdečně zváni jsou všichni farníci od nejmenších po nejzkušenější.
Farní rada
Farní rada se sejde v pátek 12. prosince.
Duchovní obnova
Adventní farní duchovní obnova bude v sobotu 13. prosince od 15.00 hod. Po první
promluvě v zimní kapli sv. Václava bude dána příležitost ke sv. smíření a k eucharistické adoraci. Od 17.30 hod. bude následovat mše sv. s druhou promluvou.

Úmysly Apoštolátu modlitby na prosinec
Všeobecný: Aby narození Vykupitele přineslo pokoj a naději všem lidem dobré vůle.
Evangelizační: Za rodiče, aby byli autentickými evangelizátory, kteří svým dětem předávají drahocenný dar víry.
Národní: Abychom v síle Ducha Svatého rozpoznávali, na čem v životě záleží a byli ryzí a bez
úhony pro den Kristův

Evropské setkání mladých v Praze - Taizé 29.12.2014 – 2.1.2015
Milá farní rodino,
na konci tohoto roku přijedou do Prahy desetitísíce mladých lidí z různých evropských zemí, aby se
zúčastnili setkání, pořádaného křesťanskou ekumenickou komunitou Taizé. Toto setkání se
každoročně odehrává v některém z velkých evropských měst. Letos proběhne od 29.12.2014
do 2.1.2015 v našem hlavím městě. Jeho hlavním cílem je především setkání důvěry a modlitby
za mír, navzdory všemu, co lidi rozděluje.
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Aby se toto setkání mohlo uskutečnit, je potřeba zařídit ubytování přibližně pro 25 tisíc
poutníků. Část z nich přijede i k nám do farnosti. Rádi bychom Vás touto cestou požádali o pomoc.
Mladým je potřeba připravit jednoduchý nocleh (budou mít sebou spacáky a karimatky) a snídaně
v uvedených dnech setkání. Zbývající čas budou účastníci trávit ve městě. Budeme vděčni za poskytnutou pomoc.
V rámci tohoto setkání budou probíhat v naší farnosti modlitby a krátká dopolední setkání
v menších skupinkách. Tento program je otevřený i pro naši farnost a nijak nebude narušovat chod
bohoslužeb ve farnosti. Poslední den v občanském roce bude v hostitelských společenstvích
„festival národů”, kde bude probíhat modlitba za mír a pak krátké setkání a představení jednotlivých národů (písně, divadlo, povídání).
Program ve farnosti, kostel sv. Jana Nepomuckého:
29.12.2014
příjezd účastníků do hostitelského společenství, uvítání a odeslání do míst ubytování.
Kontaktní místo bude přímo v sakristii kostela.
30.12.2014
8:30 ranní modlitba v hostitelském společenství, pak následuje krátké setkání ve skupinkách.
31.12.2014
8:30 ranní modlitba v hostitelském společenství, pak následuje krátké setkání ve skupinkách.
23:00 – noční modlitba za mír a „festival národů”
1.1.2015
Společná ranní mše svatá v hostitelském společenství, dle pořadu bohoslužeb.
Oběd s hostiteli v rámci ubytování.
2.1.2015
8.30 ranní modlitba v hostitelském společenství, následný odjezd.

Za přípravnou skupinku Petr Zborník a sestra Irena
Pro případné dotazy jsme Vám k dispozici na níže uvedeném emailu nebo telefonním čísle:
Petr Zborník, email: vpzbornik@seznam.cz, tel: 731 459 298
s.Irena, email: karmelitky@gmail.com, tel: 732 708 595

Svatá Lucie, panna a mučednice – památka 13. prosince
Svatá Lucie je uctívána od velmi starých dob. Záznamy o mučednictví sv. Lucie v Syrakusách
na Sicílii jsou obsaženy ve dvou různých antických pramenech. Starší z 5. století je řecký, druhý,
latinský, je z přelomu 5. a 6. století (určitě před 7. stoletím) a pravděpodobně je to překlad staršího
pramene řeckého.
Podle těchto pramenů se Lucie narodila v Syrakusách asi r. 284 v bohaté rodině a byla vychována v křesťanské víře. Otec jí zemřel v dětství. Lucie se později jako mladá dívka zasvětila
Bohu a chtěla žít život v panenství. Ale tento svůj slib držela v tajnosti. Její matka si však přála,
aby se Lucie vdala za bohatého pohanského mladíka. Matka Lucie trpěla těžkou chorobou a Lucie ji
přesvědčila, aby vykonaly pouť k hrobu sv. Agáty do Catanie (také na Sicíli). Bůh je vyslyšel, matka
se uzdravila a Lucie se přiznala ke svému slibu panenství. Matka s tím vyslovila souhlas. Ale
odmítnutý nápadník udal Lucii jako křesťanku prefektu Paschasiovi. Ten ji pod různými hrozbami
nutil, aby se vzdala své víry. Chtěl ji násilím odvézt do nevěstince, ale ani spřežení ji nemohlo
pohnout z místa. Při mučení jí neublížil ani oheň, ani meč zabodnutý do krku, ani jiné krutosti jako
vypíchnutí očí. (Proto je sv. Lucie zobrazována s očima na misce a je – mezi jiným – patronkou lidí
s očními chorobami.) Zemřela teprve až jí kněz podal sv. Hostii. Bylo to kolem r. 304 za
Diokleciánova pronásledování křesťanů.
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V tomto podání je mnoho legendárních prvků, které se
opakují u více panen-mučednic. Všechny údaje asi nejsou
přesné. Rozhodně je to však svědectví o velmi dávné úctě ke
sv Lucii.
A také v syrakuských katakombách (největších po
katakombách římských) byl nalezen mramorový nápis ze
4. století, který je nejstarším svědectvím úcty sv. Lucie. Její
úcta se šířila velmi rychle. Už r. 384 jí sv. Ursus zasvětil kostel
v Ravenně a další kostel v Římě pochází ze 6. století.
A v šestém století ji papež Řehoř I. zařadil mezi světce
a světice, kteří se připomínají v římském mešním kánónu.
Ostatky sv. Lucie byly mnohokrát přemisťovány.
Důležité je přenesení r. 1038 do Konstantinopole, aby ostatky
byly zachráněny před muslimskými okupanty Syrakus
a potom přenesení r. 1204 při 4. křížové výpravě
z Konstantinopole do Benátek. Mnoho částí ostatků je na
různých místech a je těžké jejich cesty sledovat. V Benátkách
byly uloženy v kostele sv. Lucie, který byl zbořen r. 1860 při
výstavbě nádraží pro železniční trať do Benátek. Pak byly přeneseny do kostela sv. Jeremiáše a sv.
Lucie, kde odpočívají dodnes.
Před gregoriánskou reformou kalendáře byl den památky sv. Lucie nejkratším dnem v roce.
Byly a jsou s ním proto spojeny mnohé lidové zvyky, často možná i pohanského původu. Kdysi to
byl den, kdy děti dostávaly dárky. Tento zvyk byl pak přenesen na Štědrý den. Dodnes je den
sv. Lucie velice slaven ve Švédsku. Ale je to i den, kdy se připomíná světlo (jméno Lucie je
odvozeno od latinského slova lux – světlo) přicházejících vánoc.
Podle pramenů z Internetu (Santiebeati,Heiligenlexikon,Cath.Encycl. a j.)

MP

Zprávy z farnosti
ZPRÁVA FARNÍ CHARITY
Přehled sbírek za rok 2012
96. sbírka: leden - únor
Na postižené leprou
1 300 Kč
97. sbírka: březen
Na opravu kostela sv.Vavřince
v Lubenci
600 Kč
98. sbírka – duben – květen
Pomoc zdravotně postiženým
1 600 Kč
99. sbírka – červen – červenec
Na stavbu kostela Brno – Lesná
3 100 Kč
100. sbírka – srpen
Dar na osvětovou činnost
pro společnost Hnutí pro život
400 Kč
101. sbírka - září
Na klášter trapistů Nový Dvůr
3 100 Kč
102. sbírka –říjen
Na Fond ohrožených dětí
1 000 Kč

Přehled sbírek za rok 2013
105. sbírka leden – únor
Na klášter Naší Paní nad Vltavou
sester trapistek
850 Kč
106. sbírka březen
Pomoc při rozvoji a zvyšování životní úrovně
obyvatelstva a podpoře české rodiny
1 350Kč
107. sbírka duben – květen
Pomoc těžce nemocným
2 800 Kč
108. sbírka červen – čevrvenec
Na zdravotnický projekt
1 000Kč
109. sbírka – srpen
Na povodně v Čechách
5 600Kč
110. sbírka – září
Na zemědělský projekt v Indii
700 Kč
111. sbírka – říjen
Na postižené leprou
2 200 Kč
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103. sbírka listopad
Na poradny Aqua vitae
104. sbírka prosinec
Na odstranění podvýživy matek
a dětí v Ugandě

112. sbírka – listopad
500 Kč Na stavbu a provoz škol
v rozvojových zemích
113. sbírka – prosinec
850 Kč Pomoc kněžím Cesta 121

700Kč
700Kč

Potvrzení o odeslaných sbírkách budou k nahlédnutí u kasičky Farní charity.

Farní charita děkuje všem věrným dárcům. Ať dobrotivý Bůh vám vše odplatí.
Motto Farní charity :
„ Dobré skutky čiňte brzy, později by vám mohl scházet čas a ošidili byste se”. (Sv. Don Bosko)

ADOPCE NENAROZENÉHO DÍTĚTE
Nezapomínejme na to, že se můžeme připojit k Duchovní adopci počatého dítěte, která je
součástí modlitebního úsilí Modlitby za nejmenší (dříve Kruciáta).
Jako účastníci Duchovní adopce počatého dítěte se každý den modlíme a přinášíme oběti za
jedno konkrétní dítě ohrožené úmyslným zabitím (potratem) a za jeho rodiče. Stáváme se tak
duchovními rodiči dítěte.
Být „ duchovním adoptivním rodičem” obnáší v průběhu devíti měsíců po přijetí závazku:
1. Každý den se pomodlit modlitbu za záchranu počatého dítěte a jeho rodiče.
2. Každý den se pomodlit desátek růžence
3. Každý den vykonat skutek milosrdenství k bližnímu nebo kající skutek dle svého uvážení.
4. Jednou za měsíc se zúčastnit ve všední den mše sv. s osobním úmyslem za adoptované dítě
a jeho
rodiče.
Farní charita

Radostná zpráva z Lysé n/L.
Od našich exfarníků, manželů Markéty a Ondřeje Vaněčkových,
jsme obdrželi tuto zprávu:
S velikou radostí oznamujeme, že se nám v neděli 9.11. 2014
narodila dcera Zuzana (ve 20.56 hod. v mladoboleslavské
porodnici, 3110 g, 49 cm).
Děťátko i maminka (i tatínek) jsou v pořádku.
Srdečně zdravíme,
Ondřej Vaněček s rodinou
Oběma rodičům k narození Zuzanky upřímně blahopřejeme
a jsme velmi rádi, že na svou farnost nezapomínají. A jen
dodáváme, že tímto se vyrovnalo score na 4:4 s rodinou
Peterkových! Obě rodiny mají nyní po čtyřech dcerách!!
Zuzance přejeme pokojný růst ve společenství
sestřiček v milující křesťanské rodině a těšíme se na další zprávy z Lysé n/Labem!

Košířští farníci
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Křest
Při mši sv. v neděli 9.11.2014 přijala svátost křtu Anička Zafková (nar.27.9.2014). Spolu s jejími
rodiči Renatou a Peterem, sestřičkou Josefínkou, kmotry, příbuznými a přáteli se z toho radovalo
celé naše farní společenství. Malou Aničku přivítalo také velké množství dětí, farních
i „přespolních“, které tuto vzácnou slavnost prožívaly svým dětským způsobem. Anička bude mít
o společnost vrstevníků rozhodně postaráno. A všichni společně doufáme, že světlo víry v naší
farnosti neuhasne!

Julianna Nagyová

Křest Aničky Zafkové
Další křest v naší farnosti

Při nedělní mši sv. 16. 11.2014 byla v kostele sv. Jana Nep. pokřtěna Julianna Nagyová (rodiče
Gabriela a Vojtech, bratr Adámek). Julinka, narozená 25.9.2014, se při křtu chovala vzorně doufejme, že jí to vydrží i v dalších letech. Přejeme jí, aby dobře prospívala na těle i na duchu
a byla radostí své rodiny i našeho farního společenství. Bůh jí k tomu pomáhej!

Pražští biskupové
7.část
Po odchodu biskupa Silvestra z pražského biskupského stolce byl ještě téhož roku zvolen
nový biskup Ota I., který dříve býval kanovník a probošt kostela sv. Víta. Byl vysvěcen 25. června
roku 1140. Za jeho života se udála jedna poměrně závažná věc v životě církve. V roce 1143 přijíždí
do Čech papežský legát kardinál Guido se zprávou o odloučení kněží od jejich manželek, což
prakticky znamenalo, že od této chvíle kněží žili celibát tak, jak jej známe dnes. Téhož roku byla
také vypleněna vzpurná Morava. Veškerá kořist byla použita, zásluhou biskupa Oty, na vyzdobení
nové gotické katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. To, že tato událost dosahovala opravdu
celostátního významu dosvědčuje, že na jejím posvěcení, 30. června, byli přítomni biskup
Bamberský a biskup Jindřich Olomoucký.
Biskup Ota umírá 10. července 1148.
Po biskupu Otovi nastupuje na pražský biskupský stolec Daniel I. syn kanovníka Magnuse
a též synovec olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Daniel se od raného mládí vzdělává v Paříži,
kde si osvojuje vynikající styl psaní a velkou lásku ke knihám, které na svých cestách skupuje
a přiváží do Čech.
Jeho první čin jako pražského biskupa bylo vyhoštění benediktinů ze Sázavy, pod záminkou
těžkého provinění tamějšího opata, a umístění premonstrátů ze Steinfeldu. V roce 1152 Daniel
v zárodku zažehnává povstání Oldřicha, když přiměje Vladislava II. aby Oldřichovi udělil Hrádek za
Labem. Od tohoto incidentu se stává Vladislavovým "ministrem zahraničí". Hned následující rok
sjednává sňatek Vladislava s Juditou Durynskou, čímž posiluje dobré vztahy s Říší, obzvláště
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s císařem Fridrichem Barbarossou. Biskup Daniel se účastní tažení proti Severoitalským městům
spolu s knížetem Vladislavem II. a obratnou diplomacií získává od císaře Fridricha slib, že Vladislav
bude korunován českým králem, což se v roce 1158 stalo. Na tomto italském tažení však biskup
Daniel zaujímá ghibellinské stanovisko, tj. opouští papeže Alexandra III. a kloní se na stranu
vzdoropapežů Viktora IV. a Paschala III., čímž Čechy zatahuje do náboženského schizmatu. Roku
1159 je za své diplomatické služby císaři odměněn titulem papežského legáta. Fridrich
pravděpodobně doufal, že se Danielovi podaří zastavit papežské schizma diplomaticky, což se
ovšem nepodařilo. Přestože biskup Daniel pobýval více času v zahraničí než v Čechách,
reorganizuje správu pražské kapituly tím, že pověřuje kanovníky správními úkoly.
Biskup Daniel umírá 9. srpna 1167 u Ancony, na jedné ze svých mnoha cest ve službách
císaře.
Podle internetu.
J.Vaš.

Stejná vánoční radost: V Čechách i v Mexiku.
Je zajímavé, jak líbezná vánoční zbožnost, která se vtiskla do českých koled, našla svůj protějšek až za oceánem. V roce 1680 zazněl v katedrálním chrámu mexického města Puebla
následující „villancico” (viljansiko), což je španělský výraz pro koledu:
Šel jednou do Betléma
v noci a za zimy
poutník a přitom zpíval,
jak zvyk je s putujícími.

Odešel za tím hlasem
kozího nástroje,
když našel, ptal se,
pln něhy, pokoje:

Kráčel a Boha hledal,
jenž vložen do jeslí,
a že ho najde v mrazu,
cestou mu donesli.

Mluv, pastýři, jsem tak smělý,
jde se tudy k jesličkám?
Prý je tam Bůh narozený,
člověk v slámě položený,
aby náš hřích na se vzal!
Jdu tam správně právě tudy,
nebo tu mám bloudit dál?
Trará, tudy se tam chodí,
trará, právě zde až tam.
Při svém životě mi řekni,

A když šel přes údolí,
jež potok rozdělí,
zbloudil, a když byl ztracen,
tu dudy zazněly.

jakpak já to udělám?
Trará, tady se jde k Nebi,
trará, musíš utíkat!
Když poběžím bez úlevy,
pověz, neupadnu snad?
Trará, tady se jde k Nebi,
trará, běž se podívat!
Kterou cestou, povídej mi,
jak tam nejdřív dojdu, jak?
Trará, tady se jde k Nebi,
trará s pokorou až tam!
Když tak půjdu pokořený,
Děťátko tam uhlídám?
Trará, tady se jde k Nebi,
trará, tam Ho uhlídáš!

V Čechách,
jak
známo,
jedinečným způsobem lidově vyslovil
vánoční radost a něhu například koledou
„Chtíc
aby
spal”
jindřichohradecký Michna z Otradovic
(1600-1676). V Latinské Americe obdobně tvořila v lidovém, leckdy
dokonce indiánském a afroamerickém
tónu řádová sestra Juana Inés de la
Cruz (Jana Anežka od Kříže, 16511695). Pro svou tělesnou krásu
a ohromující inteligenci našla brzy
uplatnění na dvoře místokrálovství
Nové Španělsko, kam v její době patřilo dnešní Mexiko, Kalifornie, Texas, Arizona a Florida.
V šestnácti letech vstoupila do kláštera bosých karmelitek a definitivní volba padla na klášter sester
jeronýmek. Juana Inés de la Cruz (vlastním jménem Juana de Asbaje) se považuje za vrcholný zjev
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amerického baroka. Její dílo, vytvořené v klášterní odloučenosti, zahrnuje prózu, imitaci lidové
poezie, světské i duchovní hry a jeho perlou je kultivovaná barokní poezie, a především rozměrná
poéma První sen, o cestě duše za poznáním.
Ukázku lidové vánoční tvorby, kterou jsme vybrali, přeložil básník Ivan Slavík
v knize Juana Inés de la Cruz: Naděje do zlata tkaná, 1988.)

JF

OKÉNKO VÍRY
BOJ O MODLITBU
572. Proč je modlitba bojem?
Modlitba je darem milosti, ale vždy předpokládá rozhodnou odpověď z naší strany. Kdo se modlí,
bojuje proti sobě, svému prostředí a především proti Pokušiteli, který dělá vše, aby člověka od
modlitby odvrátil. Pokrok v duchovním životě je neoddělitelný od boje o modlitbu. Člověk se modlí,
jak žije, protože žije, jak se modlí.
573. Jaké jsou námitky proti modlitbě?
Vedle mylného pojetí modlitby si mnozí myslí, že na modlitbu nemají čas nebo že modlitba je
zbytečná. Ti, kdo se modlí, mohou podlehnout malomyslnosti tváří v tvář těžkostem a zdánlivým
neúspěchům. K překonání těchto překážek je nutná pokora, důvěra a vytrvalost.
574. Jaké jsou obtíže modlitby?
Obvyklou obtíží naší modlitby je roztržitost. Odvádí pozornost od Boha a může také odhalit, na čem
lpíme. Naše srdce se tedy musí pokorně vrátit k Pánu. Modlitba je také často ohrožována
vyprahlostí, jejíž překonání umožňuje ve víře přilnou k Pánu, i když nezakoušíme citelnou útěchu.
Omrzeloist je jednou z podob duchovní lenosti, je způsobena ochabnutím bdělosti a nedostatčným
střežením srdce.
575. Jak máme posilovat svou synovskou důvěru?
Synovská důvěra prochází zkouškou, když si myslíme, že jsme nebyli vyslyšeni. Musíme se ptát,
zda Bůh je pro nás Otec, jehož vůli se nažíme plnit, nebo pouhý prostředek k dosažení koho, co
chceme. Spojí-li se naše modlitba s modlitbou Ježíšovou, víme, že on nám dá mnohem víc než ten
či onen dar: dostáváme Ducha Svatého, který proměňuje naše srdce.
576. Je možné modlit se v každé chvíli?
Modlit se je možné vždy, protože čas křesťana je časem vzkříšeného Krista, který zůstává s náme
„po všechny dny“ (Mt 28,20). Modlitba a křesťanský život jsou proto neoddělitelné.

„Modlit se často a horlivě je možné i na tržišti nebo během procházky o samotě. Je to možné i ve
vašem obchodu, ať už kupujete, nebo prodáváte, nebo také při vaření“ (sv. Jan Zlatoústý).
577. Co je modlitba Ježíšovy hodiny?
Nazývá se tak Ježíšova velekněžská modlitba při poslední večeři. Ježíš, velekněz Nové smlouvy, se
v ní obrací k svému Otci, když nadešla hodina jeho „přechodu“ (paschy) k němu, hodina jeho
oběti.

Milostiplné prožití vánočních svátků a Boží pomoc
a ochranu v následujícím roce přeje
všem košířským farníkům
Redakce KFL.
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V KOŠÍŘÍCH
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
Vigilie - zvláště pro děti
kostel sv. Jana Nep.
24.12. 16,00 hod
Půlnoční
kostel sv. Jana Nep.
24.12. 24,00hod.
Za svítání - Boží hod vánoční
kostel sv. Jana Nep.
25.12. 9,00 hod.
Ve dne - Boží hod. vánoční
kostel Nejsv. Trojice
25.12. 11,00 hod.
Svátek sv. Štěpána
kostel sv. Jana Nep.
26.12.
9.00 hod.
kostel Nejsv. Trojice
11.00 hod.
Svátek sv. Jana evangelisty
kostel sv. Jana
27.12. 17.30 hod.
Svátek sv. Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
kostel Sv. Jana Nep.
28.12.
9,00 hod.
kostel Nejsv. Trojice
11,00 hod.
Sv. Silvestr - závěr kalendářního roku
kostel sv. Jana Nep.
31.12. 17,30 hod.
Slavnost PANNY MARIE, MATKY BOŽÍ
kostel sv. Jana Nep.
1.1.15 9,00 hod.
kostel Nejsv. Trojice
11,00 hod.
Slavnost Zjevení Páně – Tří králů
kostel sv. Jana Nep.
4.1.
9. 00 hod.
Kostel Nejsv. Trojice
11.00 hod.
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