Vánoční pořad bohoslužeb v Mělníce a okolí v roce 2013

INFO

VÁ N O C E 2 0 1 3 - L E D E N 2 0 1 4

24. prosince (úterý) – štědrý den:

Mělník

16.00
22.00
22.00
24.00

-

F A R N Í Z P R AVODAJ

„půlnoční“ mše sv. zaměřená na děti - kostel kapucínů (Nám. Míru)
půlnoční mše sv. - kostel Narození Panny Marie v Záboří
půlnoční mše sv. - kostel sv. Václava ve Vysoké
půlnoční mše sv. - kostel sv. Petra a Pavla (Na Vyhlídce)

25. prosince (středa) - Slavnost Narození Páně:

Pšovka

8.00 - kostel sv. Vavřince na Pšovce
9.30 - kostel sv. Petra a Pavla (Na Vyhlídce)
9.30 - kostel sv. Václava ve Vysoké
11.00 - kostel Narození Panny Marie v Záboří

Gloria

in

Excelsis Deo

26. prosince (čtvrtek) - Slavnost sv. Štěpána prvomučedníka:
9.30 - kostel sv. Petra a Pavla (Na Vyhlídce)

28. prosince (sobota):

17.00 - kostel sv. Václava ve Vysoké

v Mělníku a okolí

Úterý:
17.00 - kostel kapucínů
(nám. Míru)

Čtvrtek:
7.30 - kostel sv. Ludmily
(Pražská ulice)

Sobota:
7.30 - kostel sv. Ludmily
(Pražská ulice)
17.00 - kostel sv. Václava
ve Vysoké (mše
s nedělní platností)

8.00 - kostel sv. Vavřince na Pšovce
9.30 - kostel sv. Petra a Pavla (Na Vyhlídce)
11.00 - kostel Narození Panny Marie v Záboří
18.00 - kostel sv. Ludmily (Pražská ulice)
17.00 - kostel kapucínů (Nám. Míru)

1. ledna 2014 (středa) - Slavnost Matky Boží, Panny Marie:
8.00 - kostel sv. Vavřince na Pšovce
9.30 - kostel sv. Petra a Pavla (Na Vyhlídce)
9.30 - kostel sv. Václava ve Vysoké
11.00 - kostel Narození Panny Marie v Záboří

Ježíš se narodil také pro tebe – ať jsi kdokoliv:
starý nebo mladý, šťastný nebo nešťastný,
úspěšný nebo neúspěšný.

Koledy v mělnickém kostele sv. Petra a Pavla.
		
Také letos zve proboštství všechny věřící a zájemce na společnou oslavu
Vánoc, na Vánoční koncert koled, který se uskuteční dne 25. prosince v 15.00 hod v
kostele sv. Petra a Pavla. Všichni, kdo mají zájem zpívat nebo jenom poslouchat, jsou vítáni.
Účinkují: Vlasta Šamanová - soprán, Jana Grossová - alt, varhaník Vladimír Hradec.
Vstupné je dobrovolné, příspěvky budou věnované na obnovu varhan. Nový nástroj se již
začal vyrábět a bude instalován do Vánoc roku 2014.
Vladimír Hradec

Medonosy

Pátek:
16.30 - kostel kapucínů
(nám. Míru) - adorace
nejsvětější svátosti
17.00 - mše sv.

Šemanovice

Středa:
7.30 - kostel sv. Ludmily
(Pražská ulice)

29. prosince (neděle) - Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa:

31. prosince (úterý) - poděkování a prosba o boží pomoc do nového roku:

Vysoká

Neděle:
8.00 - kostel sv. Vavřince
na Pšovce
9.30 - kostel sv. Petra a Pavla
(Na Vyhlídce)
11.00 - kostel Narození Panny
Marie v Záboří
18.00 - kostel sv. Ludmily
(Pražská ulice)

Záboří

Pravidelný pořad bohoslužeb

Římskokatolická farnost Proboštství Mělník
Na Vyhlídce 18, 276 01 Mělník, mobil: 731 518 750

Spravujeme též farnosti: Mělník - Pšovka, Záboří, Vysoká, Šemanovice, Medonosy.

Duchovní správu zabezpečují Misionáři Matky Boží z La Saletty: P. Jacek Zyzak, MS; P. Mirosław Mateńko, MS
Více o nás a o naší farnosti: www.saletini.cz
Na Vaše příspěvky do tohoto zpravodaje se těšíme na adrese: farnostmelnik@quick.cz; saletini@seznam.cz.
Můžete je také osobně předat duchovním správcům.

Narodil se pro tebe a k tobě chce také přijít.
Chce přijít, aby ti dal novou naději, která nezávisí
na tvých schopnostech, výhrách či prohrách.
Nabízí ti odpuštění a svobodu.
Chce přijít, aby ti otevřel cestu k bohatství,
které není závislé na tvých úspěších, ani na míře inflace.
V něm můžeš dojít naplnění života.
Jsi připraven ho přijmout?
Krásné a požehnané Vánoce
a hodně Božího požehnání
do nového roku 2014.
P. Jacek a P. Mirek

Ježíš se narodil, aby upevnil pouta mezi lidmi i národy
„Kristus je náš pokoj: obě dvě části (Židy i pohany) spojil v jedno”
(Ef 2,14). Na úsvitu nového tisíciletí, které začínalo s takovými nadějemi, ale
nyní je ohrožováno temnými mraky násilí a války, slova apoštola Pavla, která
slyšíme o těchto Vánocích, jsou paprskem mocného světla, voláním důvěry
a optimismu. Božské Dítě, narozené v Betlémě, nese jako dar ve svých
ručkách tajemství míru pro lidstvo. On je Knížetem pokoje! Hle, radostná
zvěst, která zazněla oné noci nad Betlémem, a kterou chci opakovat světu
v tento požehnaný den: „Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen
lid: v městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán” (Lk
2,10-11). A dnes je církev ozvěnou andělů a znovu šíří jejich úchvatné
poselství, které překvapilo i samotné pastýře na betlémských stráních.
„Christus est pax nostra!”
Kristus, „děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích” (Lk 2,12),
ano, právě On je naším pokojem. Bezbranné novorozeně v pokoře jedné
jeskyně vrací důstojnost každému rodícímu se životu, dává naději tomu, kdo
je zmítán pochybnostmi a malomyslností. On přišel uzdravit rány života
a dát smysl dokonce i smrti. V onom milém a bezbranném Dítěti, které
pláče ve studené a holé jeskyni, Bůh zničil hřích a do něho vložil počátek
nového lidstva - povolaného k tomu, aby dovršilo původní plán stvoření a
překročilo jej milostí vykoupení.
„Christus est pax nostra!”
Mužové a ženy třetího tisíciletí, vy, kteří máte hlad po spravedlnosti
a míru, přijměte poselství Vánoc, které se dnes šíří ve světě! Ježíš se narodil,
aby upevnil pouta mezi lidmi i národy, aby se v něm samém všichni stali
bratry. Přišel proto, aby „zbořil přehradu, která je dělila, když na svém těle
zrušil příčinu nepřátelství” (Ef 2,14), a aby udělal z lidstva jednu jedinou
rodinu. Ano, můžeme s jistotou opakovat: „Dnes se s narozeným Slovem
narodil pokoj! Mír, který si musíme vyprosit, protože pouze Bůh je jeho
autorem a garantem. Mír, který je nutno budovat ve světě, kde různá etnika
a národy, trýzněné tolika různými těžkostmi, doufají v nové lidstvo nejen
globalizované hospodářskými zájmy, nýbrž stálým úsilím o spravedlivější a
solidárnější soužití.
Spěcháme jako pastýři do Betléma a v jeskyni se zastavíme v
adoraci, upírajíce pohled na novorozeného Vykupitele. V něm můžeme
rozpoznat rysy každé malé lidské bytosti, která přichází na svět. Ať patří ke
kterékoliv rase a národu: je to malý Palestinec i malý Izraelita, je to dítě ze
Spojených států amerických i dítě z Afghánistánu, je to syn kmene Hutu i
syn kmene Tutsi... a je to jakékoliv dítě, které je pro Krista Někdo. Dnes
zalétají mé myšlenky ke všem dětem světa. Je tolik, příliš mnoho dětí, které
se rodí a jsou odsouzeny trpět bez vlastní viny následky nelidských konfliktů.
Zachraňme děti, abychom zachránili naději lidstva! Dnes to od nás mocně
žádá ono Dítě, narozené v Betlémě, Bůh, který se stal člověkem, aby nám
vrátil právo doufat.
Úpěnlivě prosím Krista o dar míru pro ty, kdo jsou trýzněni dávnými
i novými konflikty. Každý den nesu v srdci dramatické problémy Svaté země,
každý den myslím s úzkostmi na ty, kteří umírají zimou a hladem; každý den
ke mně doléhá smutné volání těch, kteří se v tolika částech světa dovolávají
rovnoměrnějšího rozdělování zdrojů a důstojně placeného zaměstnání pro
všechny. Ať nikdo nepřestává doufat v moc Boží lásky! Kéž je Kristus světlem
a oporou pro toho, kdo věří a usiluje - někdy proti proudu - o setkání, o
dialog, o spolupráci mezi kulturami a náboženstvími. Ať Kristus vede v míru
kroky toho, kdo se neúnavně zasazuje o pokrok ve vědě a technice. Ať
se tyto velké Boží dary nikdy neužívají proti respektování a rozvíjení lidské
důstojnosti. Ať se nikdy svaté jméno Boha nedává jako pečeť nenávisti! Ať se
z něj nikdy nedělá důvod k nesnášenlivosti a násilí! Kéž milá tvář betlémského
Dítěte připomene všem, že máme jediného Otce.
„Christus est pax nostra!”

Bratři a sestry, kteří mi nasloucháte, otevřte srdce tomuto poselství pokoje, otevřte
je Kristu, Synu Panny Marie. Tomu, který se stal „naším pokojem”! Otevřte je Tomu, který
nám nic nebere, než hřích, a dává nám za to lidskost a radost.
A Ty, úchvatné betlémské Dítě, vnes pokoj do každé rodiny a města, do každého národa a
světadílu. Přijď Bože, který ses stal člověkem! Přijď, aby ses stal srdcem světa obnoveného
láskou! Přijď tam, kde jsou ohrožovány osudy lidstva! Přijď a neotálej! Ty jsi „náš pokoj”
(Ef 2,14).
Jan Pavel II.

Hory cukroví a metráky potravin nestačí...
TO ZASE BUDE BLÁZINEC, UŽ ABY BYLO PO SVÁTCÍCH…
Zatímco děti netrpělivě počítají, kdy skončí škola, a ty menší se ptají, kolikrát se
ještě vyspinkají, než přijde Ježíšek, říkají mnozí dospělí: „Už aby bylo po svátcích - to zas
bude blázinec.” Jsou to hlavně ženy, kdo takto mluví. Na nich totiž spočine velká práce
spojená s přípravou svátků.
SLAVIT JE UMĚNÍ, KTERÉMU SE ČLOVĚK MUSÍ UČIT…
Slavit je umění, kterému se člověk musí naučit. Dětská spontaneita, s níž jsme
slavívali Vánoce, v člověku nezůstává. Slavení má svá pravidla a svůj řád.
Naše sváteční dny jsou vrcholem a plodem našich všedních dnů. Bez práce nejsou
koláče a bez koláčů není posvícení právě tak, jako není posvícení každý den. Svátky
jsou vskutku úměrné kvalitě našich všedních dnů a rozpaky nad svátečními dny svědčí o
nějaké nekvalitě našich dnů všedních. Kterýkoli svátek je dnem, který je jakoby vynesen
nad rovinu všedních dní. Je to den klidu, kdy můžeme přehlédnout úseky svého života a
radovat se z toho, co nám přináší.
UČIT SE BÝT SPOLU…
Svátky jsou dny, kdy se můžeme a máme věnovat tomu, na co ve všední dny
nemáme dost času. To neznamená dohánět všechny resty, či svátky prospat. Svátky nejsou
dny lenosti, jsou to dny pro jinou činnost. Hlavně se máme věnovat druhým, být s nimi,
promlouvat s dětmi, hrát si, číst si, jít na procházku, dívat se, zkrátka být spolu. Možná, že
nechuť, s níž někteří mluví o svátcích, pramení z toho, že už vůbec nedovedou být spolu,
a to je zlé znamení. I v tom nám mohou Vánoce otevřít oči pro realitu…
UDĚLEJTE MÉNĚ CUKROVÍ…
Svátky mají být hezké, a proto je třeba mnoho připravit. Mnozí se do tohoto
ale pouštějí s přílišnou důsledností, okázalostí a perfekcionismem… Udělejte o polovinu
cukroví méně a budete mít víc času zastavit se, zamyslet a i radovat. A nebudete také
muset po Novém roce vypouštět záložky na sukni a povolovat pásky u kalhot.
NECHTĚJTE VŠECHNO NAPLÁNOVAT…
Nechtějte všechno přesně naplánovat, vždyť se to mnohdy zvrtne jinak: dědeček
nastydne, Zuzanka dostane zarděnky, návštěva se omluví nebo přijde pozdě. Nechtějte
řídit Vánoce jako generál nebo režisér, ale nechte se řídit Vánocemi. A hlavně nebuďte
sobci. Na svátcích je krásné, že se líbí i těm druhým. Ve světle jejich radosti se rozsvítí i
radost vaše. Buďte vynalézaví: vždyť v okolí každého z nás je mnoho lidí „na okraji”.
ZOUFALÝ POKUS O ÚKLID...
Nestačí, když napečeme hory cukroví, naděláme sudy salátu, nanosíme metráky
potravin a nápojů, rozvěsíme jmelí a větvičky a provedeme zoufalý pokus o úklid všeho.
To vše nestačí a nejednou to i překáží. Svátky potřebují ještě jinou přípravu…
VÁNOCE POTŘEBUJÍ I PŘÍPRAVU SRDCE…
Vánoce jsou svátky smíření Boha a lidí a vyžadují přípravu našeho srdce. Víme
přece, že se Kristus narodil v chlévě. Nemyslím, že bychom proto již dlouho před svátky
měli přestat uklízet a mýt nádobí. Podstatné však je, že nevadilo, že místem narození
Ježíška byl chlév, protože byl položen do láskyplné náruče Mariiny a objat péčí starostlivého
Josefa. V betlémském chlévě zářila tři srdce, nejen Kristovo.
Vánoce žádají, abychom připravili svá srdce. Tam je třeba uklidit, tam je třeba
přichystat místo pro příchod a spočinutí Páně. Je třeba hledat smír, neboť pak přijde i
tichá radost a pokoj. Výzvou a příležitostí k přípravě srdce je advent.
DOSTATEČNĚ BRZY PŘIBRZDIT…

V dnešní uchvátané době přistupuje ještě
jeden přípravný úkol, zpomalit. Právě proto radím
omezit vnější přípravy, které ještě zvýší požadavky
na výkon a zrychlí tempo našeho života. Mámeli se o Vánocích zastavit, musíme už dost dlouho
před nimi brzdit. Jedeme, jak se dnes o životě
říká, příliš rychle a brzdná dráha je dlouhá. Ty,
kteří doposledka pojedou rychle, čeká tvrdý náraz.
Vánoce pak budou pociťovat jako cosi cizího, ano,
rušivého.
Zpracováno podle publikace P. Piťhy: „Vánoce”

Bůh na mne myslí,
je na cestě ke mně...
Bůh na mne myslí.
Bůh mě hledá.
Bůh je na cestě ke mně...
Cesta je dlouhá.
Bůh vyšel ze svého nedosažitelného světla.
Šel k prorokům a vešel do jejich slov...
Vešel do života vyvoleného národa.
Šel do základu lidské přirozenosti a vešel do
lůna panny:
stal se člověkem v Ježíši Kristu.
Přišel na tento svět.
To není obraz. Za tím je dlouhá cesta.
Tato celá cesta nebyla jen „k lidem”, nýbrž ke
mně.
Proroci, židovský národ, dějiny od pádu
Adamova až k plnosti časů
- těmi všemi přichází Bůh až ke mně.
Na mě hledí Kristus.
Přichází za mnou skrze své zjevení, skrze svou
činnost, skrze své
slovo.
A tím to ještě nekončí...
„Pane, nedopusť, abys šel za mnou
nekonečnou cestou až z hlubin své
nedosažitelnosti, celým stvořením a svatým
Písmem a když už zbývá jen jeden krok, že
by tento poslední krok nenastal... Co by
mi prospělo, že ses mi otevřel, kdybys ale
nedošel? Pro svoji lásku nenech můj život dojít
do konce, dokud se toto nestane.”
Romano Guardini, Světlo

