Vánoční pořad bohoslužeb v Mělníku a okolí

INFO
Biblická a katechetická
hodina se koná v úterý po
večerní mši svaté od 17.45.

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

16.00 - „půlnoční“ mše sv. zaměřená na dětí - kostel kapucínů (Nám. Míru)

Mělník

Biblická hodina:
úterý 10. ledna
úterý 24. ledna
Katechetická hodina:
úterý 17. ledna
úterý 31. ledna

24. prosince (sobota) – Štědrý den:

F A R N Í Z P R AVODAJ

22.00 - půlnoční mše sv. - kostel Narození Panny Marie v Záboří
24.00 - půlnoční mše sv. - kostel sv. Petra a Pavla (Na Vyhlídce)

25. prosince (neděle) - Slavnost Narození Páně:

Gloria

in

Excelsis Deo

8.00 - kostel sv. Vavřince na Pšovce
9.30 - kostel sv. Petra a Pavla (Na Vyhlídce)

25. prosince 2010
na vánoční „zpivání“
do chrámu sv. Petra a Pavla.
Začátek v 17.00 hodin.

Vstupne dobrovolné.
(bude použito na obnovu varhan)

11.00 - kostel narození Panny Marie v Záboří

26. prosince (pondělí) - Slavnost sv. Stěpána prvomučedníka:
8.00 - kostel sv. Vavřince na Pšovce
9.30 - kostel sv. Petra a Pavla (Na Vyhlídce)
11.00 - kostel Narození Panny Marie v Záboří

27. prosince (úterý) – Svátek sv. Jana apoštola a evangelisty:
17.00 - kostel kapucínů (nám. Míru)

28. prosince (středa) – svátek sv. Mláďátek, mučedníků:

Vysoká

Zpěv: Vlasta Šamanová, sopran
Jana Žižková, alt
Varhany: Vladimír Hradec

9.30 - kostel sv. Václava ve Vysoké

9.30 - kostel sv. Václava ve Vysoké

Záboří

Budeme zpívat vánoční koledy,
které již zpívali věřící v kostelích
v minulých staletích.
         Zpěv povedou zpěvačky z
kůru, ale přítomní budou požádáni,
aby se ke zpěvu připojili.   Našim
cílem je společná oslava narození
Krista.

Pšovka

Zveme Vás

7.30 - kostel sv. Ludmily (Pražská ulice)

29. prosince (čtvrtek):
7.30 - kostel sv. Ludmily (Pražská ulice)

30. prosince (pátek) - Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa:
17.00 - kostel kapucínů (Nám. Míru)

Šemanovice

31. prosince (sobota) - poděkování a prosba o boží pomoc do nového roku:
15.00 - kostel kapucínů (Nám. Míru)
17.00 - kostel sv. Václava ve Vysoké

1. ledna 2012 (neděle) - Slavnost Matky Boží, Panny Marie:
8.00 - kostel sv. Vavřince na Pšovce
9.30 - kostel sv. Petra a Pavla (Na Vyhlídce)
11.00 - kostel Narození Panny Marie v Záboří

Medonosy

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.

Milí Farnicí
Prožíváme Vánoce, svátky dobroty a lásky.
V tom spočívá celá jejich krása. Bůh z lásky
k člověku se stal jedním z nás. Sestoupil na zem a naplnil
ji svou přítomností. Vánoce znamenají setkání
s láskou. S láskou Boží, která v dítěti Ježíši přišla
na svět. Tato láska je nabízena celému lidstvu,
ale nevnucuje se ani jedinému člověku. Lásku je
možné pouze nabídnout, lásku nelze nikdy nařídit.
Je však možné na její nabídku odpovědět.
O Vánocích si můžeme uvědomit, že Ježíš se
narodil pro každého z nás.
Přejeme Vám všem,
abyste o Vánocích roku 2011
co nejlépe odpověděli na tu jedinečnou nabídku.
Krásné a požehnané Vánoce
a hodně Božího požehnání
do nového roku 2012.
P. Jacek a P. Mirek

Protože se pro něho nenašlo místo...
„Porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek
a položila do jeslí, protože se pro něho nenašlo místo...”
Je nepříjemné stát před zavřenými dveřmi. O to je ovšem větší
radost, když se takové dveře otevřou.
Vánoce znamenají: Bůh otevírá dveře, které nás od něho
oddělují. Přibouchli jsme si je vlastní vinou. A protože už nejsme

schopni sami přijít k Bohu, přichází Bůh ve svém Synu k nám. Stává
se člověkem, rodí se v chlévě jako bezmocné děťátko. Bůh přichází
do našeho ztemnělého světa, do temnoty a chladu stáje, do temnoty
a chladu našeho života...
Bůh hledá příbytek, ale všechno je obsazené! Bůh přichází ke dveřím,
ale všechny jsou zavřené... Bůh hledá příbytek i u tebe! Nepřichází však
jen jako dítě v jesličkách. Nezůstal však jen dítětem v jesličkách. Stal se
z něho muž. Muž, který za nás zemřel na kříži. Neskončil v hrobě, ale vstal z
mrtvých a žije! Přišel, aby prozářil temnotu a vzal na sebe naši vinu. Žádné
místo není pro něho tak ošklivé, aby v něm nemohl pobývat. Žádný život
mu není tak zkažený, aby do něho nemohl a nechtěl vejít.
Vánoce znamenají: I dnes k nám přichází Bůh! Bůh může všechno,
kromě jedné věci: nechce a proto nemůže vstoupit do našeho srdce proti
naší vůli, pokud mu sami neotevřeme, pokud ho sami nepozveme dál...

Vánoce
1. „Dítě se nám narodí, bude nám dán syn“ (Iz 9,5). Dnes se obnovuje
tajemství Vánoc: toto Dítě, které přináší světu spásu, se rodí i pro lidi naší
doby, rodí se a přináší radost a pokoj pro všechny. V pohnutí se blížíme k
jeslím, abychom se setkali spolu s Marií, s Tím, na kterého čekají národy,
s Vykupitelem člověka.
Cum Maria contemplemur Christi vultum. - S Marií kontemplujme
Kristovu tvář: v tom Dítěti, zavinutém do plének a položeném do jeslí
(srov. Lk 2,7). Je to Bůh, který nás přichází navštívit, aby vedl naše kroky po
cestách pokoje (srov. Lk 2,79). Maria ho kontempluje, hladí ho a zahřívá, a
ptá se na smysl divů, které obklopují vánoční tajemství.
2. Tajemství radosti - to jsou Vánoce! Andělé zpívali v noci: „Sláva
na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení“
(Lk 2,14). Popsali pastýřům událost jako „velkou radost pro všechen lid“
(Lk 2, 10). Radost navzdory vzdálenosti od domova, chudoby stáje,
lhostejnosti obyvatel, nepřátelství moci. Tajemství radosti navzdory všemu,
protože v Davidově městě se dnes narodil Spasitel (Lk 2,11). Na téže radosti
se podílí církev, dnes zalitá světlem Božího Syna: temnoty ji nikdy nemohou
zatemnit. Je slávou věčného Slova, které se z lásky stalo jedním z nás.
3. Tajemství lásky - to jsou Vánoce! Láska Otce, který poslal
na svět svého jednorozeného Syna, aby nám daroval sám svůj život
(srov. 1 Jan 4,8-9). Láska „Boha s námi“, Emanuele, který přišel na zem,
aby zemřel na kříži. V chladné chatrči ponořené do ticha Panna Matka
s předtuchou v srdci už ochutnává krvavé drama Kalvárie. Bude to převratný
boj mezi temnotami a světlem, mezi smrtí a životem, mezi nenávistí
a láskou. Kníže pokoje, dnes narozený v Betlémě, dá svůj život na Golgotě,
aby vládla na zemi láska.
4. Tajemství míru - to jsou Vánoce! Z betlémské jeskyně se
dnes zvedá naléhavá výzva, aby svět nepropadl nedůvěře, podezření,
malomyslnosti, i když tragický jev terorismu zesiluje nejistoty a obavy.
Věřící všech náboženství spolu s lidmi dobré vůle, tím, že vyhostí jakoukoliv
formu netolerance a diskriminace, jsou povoláni, budovat mír: ve Svaté
zemi především, aby konečně zabrzdili neužitečnou spirálu slepého násilí.
Na Středním východě, aby uhasili zhoubné záblesky konfliktu, který
s nasazením všech může být zažehnán. V Africe pak, kde ničivý nedostatek
potravin a vody a tragické vnitřní boje ztěžují už tak bídné poměry celých
národů, i když nechybějí záblesky optimismu; v Latinské Americe, v Asii,
v jiných částech světa, kde politické, hospodářské a sociální krize narušují
klid nemalého počtu rodin i národů. Kéž lidstvo přijme vánoční poselství
míru.
5. Klanění hodné tajemství vtěleného Slova! Spolu s Tebou,
Panno Matko, stojíme v zamyšlení před jeslemi, v nichž leží Dítě, abychom
se podíleli na Tvém úžasu nad nesmírnou blahovůlí Boha. Dej nám své

oči, Maria, abychom rozluštili tajemství, které se skrývá v křehkých údech Syna. Nauč nás
poznávat Jeho tvář v dětech každé rasy a kultury. Pomáhej nám, abychom byli věrohodnými
svědky tvého poselství míru a lásky, aby také mužové i ženy této naší doby, poznamenané
silnými kontrasty a neslýchaným násilím, dokázali poznat v Dítěti, které spočívá v Tvé
náruči, jediného Spasitele světa, nevyčerpatelný pramen opravdového míru, po kterém v
hloubi touží každé srdce.
Jan Pavel II.

Proč nemám ráda Vánoce
Slovo Advent znamená příchod. Je to doba duchovní přípravy na Narození Krista,
na Vánoce. Je to období čtyř týdnů před svátky, doba očekávání a naděje.
My chystáme cukroví, gruntujeme byt, myjeme okna místo toho, abychom gruntovali
svou duši a pořádně si umyli své oči, abychom
lépe viděli kládu ve svém oku, než třísku
a smítko v oku toho druhého. Hystericky
sháníme dárky, namísto toho, abychom
jeden druhého obdarovali úsměvem nebo
laskavým slovem, útěchou.
Celý štědrý den se sice snažíme držet
půst, ale večer se přecpeme k prasknutí
devatero chody: rybí polévka, hrachová
polévka, kapr, filé, bramborový salát, bílé
klobásy, houbovník a vše završí štrůdl a
cukroví. To, že nejdůležitějším pokrmem
Štědrého večera by mělo být Tělo Kristovo,
v nás v danou chvíli vůbec nenapadne. Vždyť
za chvíli dávají v televizi „Pyšnou princeznu”
či „Tři oříšky pro Popelku” nebo jinou
chronicky známou pohádku, kterou už známe téměř nazpaměť, a u které po tom všem
vánočním shonu usneme vyčerpáním, takže půlnoční mši obyčejně zaspíme s omluvou, že
Bůh to pochopí, neboť je milosrdný a všechápající a má nás rád.
A já se ptám PROČ? Proč to všechno? Vždyť Pán je už za dveřmi. Pán přichází.
Celý život na jeho příchod čekáme. Celý život je vlastně jen a jen čekání. Celý náš život je
vlastně jeden velký Advent a příprava. Měla by být radostná, pokorná, smysluplná. Proč
tomu tak není? Nevím. Ale vím, že nemám ráda takové Vánoce.
Z.B.

Tři králové
Význam tohoto svátku odjakživa doprovázely lidové zvyky. Na křesťanském
Východě se světí křestní voda a žehnají se řeky. Ve střední Evropě je časté žehnání domů,
při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle
K+M+B. Nejsou to patrně počáteční písmena jmen „Třech králů”: Kašpar, Melichar a
Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat,
Kristus požehnej tomuto domu.
Kadidlo - vonná směs pryskyřic některých stromů. Jeho používání bylo obvyklé v
antickém světě, především na Východě (srov. Ex 30,34; Lv 2,1). Je symbolem modlitby:
»Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě ...« (Ž 14l, 2), úcty a pocty (okuřování Nejsvětější
svátosti). Při obřadech se k. užívá především v souvislosti s eucharistií (okuřování oltáře,
kříže, evangeliáře, obětních darů) a s pohřebními obřady.
Myrha - Z hebr. mor, později v latině myrra. Vonná pryskyřice načervenalé barvy,
která se získává z některých stromů v Arábii a v Africe. V biblickém světě se používala
mnoha způsoby, ale především k potírání a spolu s mastmi k navonění. Ježíšovi ji darovali
Tři králové (Mt 2,11); smíšena s vínem byla podána Ježíši jako utišující prostředek před
smrtí na kříži (Mk 15,23); Ženy ji také použily pro ošetření Kristova těla před uložením do
hrobu (Jan 19,39).

Ježíš přišel na tento svět
Ježíš přišel na tento svět s jediným posláním:
přišel, aby nám předal radostnou zvěst, že nás
Bůh miluje, že Bůh
je Láska. Miluje
tebe, miluje mne
a chce, abychom
se milovali
navzájem tak, jak
on miluje každého
z nás. Milujme
ho!
Jak ho miloval Otec? Tím, že nám jej dal.
Jak miloval Ježíš tebe a mne? Tím, že vydal svůj
život - za tebe, za mne. Zemřel na kříži, protože
nás miloval a chce, abychom se milovali tak, jak on
miloval nás. Díváme-li se na jesle, vidíme, jak nás
miluje něžnou láskou - tebe a mne, tvou rodinu,
každou rodinu. Bůh nás miluje něžnou láskou….
To je vše, co nás přišel Ježíš naučit: něžnou lásku
Boží. Bůh miluje tebe, Bůh miluje mne a chce,
abychom se milovali navzájem. Bůh nás miluje
něžnou láskou!
Matka Tereza

Blíží se vánoční svátky
Tak jako každý rok děláme zmatky
Nevíme vůbec, na co advent máme
Přesto si věnec na dveře dáme
V zápětí vypukne vánoční příprava
Nikdo se nedívá doleva, doprava
Lítáme, smejčíme, trháme normy
Klejem, když cukroví nejde nám z formy
A potom koupíme pár dobrot do bříška
A hlavně pro všechny bohatého ježíška
Doma ho před dětmi do skříně schováme
O Štědrém večeru zas tajně vyndáme
Když ptají se známí, jaký byl ježíšek
Pyšně jim předvedem moderní kožíšek
Ježíšek není už děťátko Boží
Pro nás je Ježíšek spotřební zboží
Nemáme zdání, proč Vánoce slavíme
Přesto si pod stromky betlémy stavíme
Jesličky, pastýři a bílé ovečky
Tradičně zútulní naše bytečky
Děláme kolem Vánoc mnoho povyku
A slavíme ,,něco” vlastně jen ze zvyku
Ježíš nám nabízí dary zadarmo
Ale jeho snaha vyznívá nadarmo
Žijeme v přetvářce, bludu a klamu
Snad i Ježíš potřebuje lepší reklamu

