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VÁNOCE 2008- LEDEN 2009

   F A R N Í  Z P R AV O D A J
   Oímskokatolická farnost dikanství Železný Brod

Pořad bohoslužeb
Úterý- Železný Brod v 18.00
Středa - Železný Brod v 18.00
Čtvrtek - Držkov v 16.00

- Železný Brod v 18.00
Pátek - Železný Brod v 18.00

Sobota - Zásada v 16.00
- Bzí v 18.00

Neděle - Železný Brod v 8.30
- Loučky v 11.00
- Krásná v 16.00

POŘAD BOHOSLUŽEB
DOBA VÁNOČNÍ

Středa 24. prosince
Vigilie Narození Páně

16.00 - Zásada
22.00 - Bzí
24.00 - Železný Brod

Čtvrtek 25. prosince
Slavnost Narození Páně

  8.30 - Železný Brod
11.00 - Loučky
16.00 - Krásná

Pátek 26. prosince
Svátek sv. Štěpána

  8.30 - Železný Brod
10.00 - Držkov

Sobota 27. prosince
16.00 - Zásada
18.00 - Bzí

Neděle 28. prosince
Svátek Svaté Rodiny

  8.30 - Železný Brod
11.00 - Loučky
16.00 - Krásná

Středa 31. prosince
Mše sv. s poděkováním a prosbou

o Boží pomoc do nového roku
16.00 - Železný Brod

Čtvrtek 1. ledna
Slavnost Matky Boží Panny Marie

  8.30 - Železný Brod
11.00 - Loučky

Biblické a katechetické hodiny
se konají v Železném Brodě

ve středy od 18.45. hod.
Katechetická hodina

středa 7. ledna

Biblická hodina:

středa 21. ledna

„Stalo se v onech
dnech, že vyšlo nařízení od
císaře Augusta, aby byl po
celém světě proveden soupis
lidu. Tento první majetkový
soupis se konal, když Sýrii
spravoval Quirinius. Všichni
se šli dát zapsat, každý do
svého města. Také Josef se
vydal z Galileje, z města
Nazaretu, do Judska, do
města Davidova, které se
nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat
s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily
se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula
jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod
střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem
a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl
Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň.
Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude
pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě
Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete dě t́átko
v plenkách, položené do jeslí.” A hned tu bylo s andělem množství
nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.”

Lukáš 2, 1-14

Pane Ježíši přijď, prosím,
o těchto vánocích i do mého života

a přines do něj svůj pokoj,
lásku a všechno to, co mi schází,

co stále někde hledám,
po čem toužím ale nemohu to nalézt.

Vždyt́  Ty jsi přišel, abych měl život a měl ho v plnosti.
Kéž přijde Kristus k Vám,

žehná Vám a dává hodně milostí.

VÁNOCE - DVA DNY ILUZE?

Vánoce jsou prý svátky pokoje, rozněcují v lidských srdcích lásku. Při pohledu na
dítě narozené v betlémské stáji možná někteří ztihnou a chtějí se alespoň na chvilku
chovat ke svým blízkým pěkně. V některých rodinách si dokonce slibují, že se na Štědrý
den nebudou hádat, občas se o Vánocích přerušovaly i války.

Nejpozději 27. prosince se ale vše vrátí do „normálu”. A tak se zdá, že harmonie,
která mezi lidmi zavládla o Vánocích, byla jen iluzí. Anebo neuskutečnitelným snem -
něčím, po čem v hloubi srdce toužíme, neočekáváme však, že by se to mohlo někdy
naplnit.

Bůh nám ale neprojevil svou dobrotu a lásku jen proto, abychom se rozněžnili při
pohledu na Betlém nebo prožili dva dny v roce v iluzi o pokoji mezi lidmi. Chce ve svém
milosrdenství každého z nás očistit od sobectví a obnovit nás svým Duchem lásky.

Království pokoje totiž nepřijde
skrze lepší vládu, spravedlivější zákony,
nebo polepšením druhých lidí.

Boží království může
každý z nás zakusit,
když Bohu dovolí,
aby proměnil jeho srdce tím,
že ho naplní svojí láskou.

A toto platí pro každého z nás.
I pro Tebe!

Projevila se dobrota Boha,
našeho spasitele,
a jeho láska k lidem;
ne snad proto,
že my jsme vykonali něco dobrého,
ale z jeho milosrdenství. (Tit 3,4-7)

Už dnes to vypadá tak, že většina lidí bude slavit Vánoce jenom formálně jako
něco, co už nelze ani vysvětlit. Budou slavit tajemný den vánoční se stromečkem a
dárky snad tak dlouho, až se jednou probudí a zjistí proč...

Jako děti jsme byli vděční, že nám Bůh nadělil drobné dárky do punčochy. Proč
bychom neměli být vděční dnes, kdy víme, že nám nadělil do punčoch obě nohy?

Pomyslíme-li na Boží dítě v prosinci,
měli bychom si uvědomit,
co to znamená.
Ježíš nebyl letním sluncem úspěšných,
ale ohněm nešt́astníků v zimě.

Úžas, radost a paradoxy života, G. K. Chesterton

Vánoční doba má své kouzlo, ale netrvá dlouho.
Ježíšovo vtělení je však trvalou skutečností.

A pro nás je celoživotním a každodenním úkolem spojovat svůj život s jeho životem,
naší pozemskou skutečnost se skutečností Boží.
Každá bohoslužba může k tomuto propojení vést,

žádná bohoslužba by neměla být jen naším útěkem ze života.
P. Aleš Opatrný



Folklór nebo Vánoce?
Aneb Vono to (český) baroko je hezký pro voko...

Po skončení adventní bohoslužby ve francouzštině na mne u dveří kostela
čekala známá rodinka Belgičanů s dotazem, který mě nejdříve překvapil.

„Co to je", zeptala se paní a prstem ukazovala na jedno místo
kostelní vývěsky. Byla tam pozvánka na večer, nazvaný České vánoce a
právě této pozvánky se zřejmě týkala její otázka. „Jste zváni na večer
českých vánoc“, snažil jsem se o doslovný překlad do francouzštiny.

„Tak vidíš, že mám pravdu a že moje čeština je už dostačující na
porozumění takovému textu“, obrátila se na manžela a děti paní. „Říkala
jsem ti, že to je Noël tcheque.

„Noël tcheque, tšeské vanotsé“, opakoval mechanicky a se
zamyšleným výrazem ve tváři. „To vy slavíte nějaké jiné vánoce než ostatní
evropští katolíci“ – obrátil se s otázkou na mne.

Začal jsem mu vysvětlovat naše vánoční zvyky s koledami,
stromečkem a kapry na ulicích. Chvíli na mě se zájmem hleděl, a potom
mě přerušil:

„Ale to je přece jen vánoční folklór a vánoce jsou snad něco víc?
Ty jsou buď křest́anské nebo nějaké jiné – ty by ale potom snad nebylo
třeba ohlašovat v kostelní vývěsce!?“

Cestou domů jsem nad jeho námitkou začal teprve pořádně
přemýšlet a málem jsem přitom zapomněl vystoupit na Karlově náměstí.
Musel jsem mu v duchu dát aspoň zčásti za pravdu. Je pravda, že jsem
nikdy nikde nic neslyšel o belgických vánocích nebo o francouzské církvi.
To asi jen my máme české vánoce a Československou církev.

Mám rád české baroko a vánoce jsou okamžikem jeho triumfu. Ale
asi bychom měli přece jen být opatrnější v označování českého barokního
folklóru termínem, který označuje příchod slíbeného Mesiáše a nějak to
rozlišit, oddělit. Nebo snad lze doopravdy káď s kapry na Náměstí
republiky pod velkým ozdobeným stromem, kam z obchodního domu
doléhá ryčící koleda, označit termínem vánoce?

Jedinečná nabídka

Bůh nám dal jedinečnou nabídku: Ježíš se narodil také pro tebe, ať
jsi kdokoliv. Starý nebo mladý, št´astný či nešt´astný, úspěšný nebo
neúspěšný. Narodil se pro Tebe a k Tobě chce také přijít. Chce Ti ukázat
naději, která nezávisí na Tvých schopnostech nebo na výhrách či prohrách
politických stran. Rád by Ti otevřel cestu k bohatství, které není závislé na
Tvých úspěších, na kurzu koruny, ani na míře inflace. Touží přijít, aby Ti
ukázal, že také Tobě může být velkoryse odpuštěno. Odpuštěno v míře,
kterou sami nedovedeme uskutečnit, ale všichni po ní toužíme.

Chce přijít nejdříve ve svých slovech, ve slovech Bible. Jejich význam
Ti pomohou pochopit druzí křest´ané, kteří Ti také dosvědčí jejich pravdivost.

Měj trvalé Vánoce!
S Pánem Ježíšem můžeš začít ve svém nitru slavit trvalé svátky pokoje
a smíření. Trvalé Vánoce. Svět se v Tobě může začít měnit. Není to
málo? Na první pohled by se to mohlo zdát. Vždyť kolik toho svět nabízí!
Ale ve skutečnosti to znamená mnoho. Každý z nás totiž může začít
měnit svět  k lepšímu jen z vlastního nitra - jinak bude druhé jen trápit a
rozmnoží  už tak dost velkou řadu utrpení.

Nerezignuj! A ani si nemysli, že když o křest́anství něco víš, znáš
už všechno. Je potřeba se osobně poznat s Pánem Ježíšem Kristem.
Otevři Bibli. Ve svém okolí vyhledej křest́any, kteří žijí z víry. Začni již nyní
slavit svoje osobní Vánoce - své setkání s Pánem Ježíšem, který se pro
Tebe nejen narodil, ale pro Tebe také zemřel. Neváhej. Nečekej. Nikdo z
nás nemá neomezený čas pro hledání pravdy a plného života.

Aleš Opatrný

Eešti katolíci jsou asi málo nároení a opatrní, bezmála sami snad zaeínají vioit, kapr +
koledy + vysoký smrk s girlandami = vánoce v koest́ anském slova smyslu. To ovšem není,
nemuže být pravda. Vánoce jsou jen jedny, koest́ anské a je to oslava poíchodu Syna Božího
mezi nás. Duraz je poitom na osobi, jejíž poíchod slavíme, a nikoliv na výrazu „oslava“. Jde
poece o Krista a ne o baroko.

Petr Koláo SJ

Za jakou hvězdou putovali Tři králové?

Ve 2. kapitole Matoušova evangelia v Bibli je zmíněn příběh tří mudrců („králů”), kteří na
základě pozorování Hvězdy přišli do Betléma poklonit se právě narozenému Ježíši. Z pohledu
na kterýkoliv betlém vystavený v našich kostelích či muzeích si automaticky vybavíme, že
nad jeslemi svítí hvězda s dlouhým zářivým chvostem - tedy nepochybně kometa.

Pokud by betlémskou hvězdou byla vskutku kometa, nebylo by pro astronomy
nesnadné čas Kristova narození spolehlivě ověřit. V době kolem počátku našeho letopočtu
byla již značně rozvinuta astronomie na Dálném východě a podrobné záznamy o
pozorování komet z té doby se dobře dochovaly - žádná z tehdy zaznamenaných komet
však termínově nevyhovuje. Vždyťi slavná Halleyova kometa prošla přísluním v roce 12
př. n. l. a pak znovu až r. 66 n. l. - objevila se tedy buď příliš brzo nebo příliš pozdě. Navíc
tu byla i jistá „astrologická” obtíž. Podle dobových výkladů byly komety neš t́astným
znamením na nebi, takže se stěží hodily pro ohlášení radostné zvěsti o narození Vykupitele
lidstva. Ve skutečnosti je však zobrazení komety nad Betlémem historicky doloženo teprve
z italských jesliček počínaje 15. stoletím, odkud se tato zvyklost nejpozději v druhé polovině
16. stol. dostala i k nám. Teprve v druhé polovině 20. století se podařilo odhalit tvůrce,
který použil kometární symboliky pro biblickou zprávu o klanění tří králů jako první.

Byl to proslulý italský malíř Giotto di Bondone (1267-1337), který r. 1304 maloval fresku
Klanění pro padovskou kapli Scrovegni. Inspiroval se vlastním pozorování návratu Halleyovy
komety (ta se tak ovšem ještě nejmenovala; o zjištění, že jde o kometu opakovaně se vracející
ke Slunci, se zasloužil znamenitý anglický astronom Edmond Halley až počátkem 18. stol.) v
září 1301 a až návrat komety r. 1910 poprvé zaznamenaný fotograficky prokázal, že Giottův
portrét komety byl neobyčejně přesný - rozhodně nejlepší v celých nefotografických dějinách
astronomie! Když při posledním návratu Halleyovy komety ke Slunci v polovině osmdesátých
let našeho století chystala Evropská kosmická agentura ESA kosmickou sondu směřující k
Halleyově kometě, pojmenovala ji proto zcela případně GIOTTO.

Tím jsme však nevyřešili problém, co tedy vlastně mohla být ona hvězda na východě,
o níž hovoří Matoušovo evangelium. Správný výklad našel patrně již počátkem 17. stol.
proslulý německý astronom Johannes Kepler, který 17. prosince 1603 pozoroval v Praze
konjunkci (úhlové sblížení) planet Jupiteru a Saturnu. Napadlo ho proto propočítat, kdy ke
stejné konjunkci obou planet došlo v období kolem počátku křest´anského letopočtu a
zjistil, že se tak stalo v r. 7 př. n. l. dokonce třikrát po sobě: koncem května a září jakož i
počátkem prosince, a to v souhvězdí Ryb. Takový úkaz nemohl zajisté uniknout babylónským
hvězdopravcům (mudrcům?), kteří o tom dokonce zanechali zprávu na hliněné tabulce,
objevené r. 1925 archeology. Podle těchto nezávislých údajů lze odhadnout, že se Kristus
narodil nejspíše někdy v září r. 7. př. n. l., což vypadá na první pohled podivně, když přece
křest´anský letopočet má mít za svůj počátek datum Kristova narození. Ve skutečnosti
však historici vědí už dávno, že se Kristus musel narodit před počátkem letopočtu. Počátek
letopočtu se totiž určoval až mnohem později, teprve v 6. století. R. 532 n. l. se o výpočet
data Kristova narození pokusil opat římského kláštera Dionysius Exiguus, ale dopustil se
přitom několika chyb při navazování tehdy existujících kalendářů zpět do dosti vzdálené
minulosti. Na základě srovnání rozličných historických událostí je velmi pravděpodobné, že
úhrn těchto chyb dává právě zmíněný sedmiletý rozdíl.

Nakonec lze proto s jistým překvapením konstatovat, že astronomická i historická
data o Kristově narození spolu navzájem až nečekaně dobře souhlasí.

Jiří Grygar

Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo;
nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.

 ... Narodí se nám dítě.
Iz 9,1-3.5-6

Vánoce vánoce přicházejí
I nervy už jsou na pochodu

A naše kroky místo k jesličkám
Míří zase jenom do obchodu

Ze zlatých řetězů splétáme si smyčku
O Boha silný nezájem

A Ježíškovi ve svém srdci
Neposkytneme ani podnájem

Bílý ubrus, zapálené svíce
Hledání kostí v rybím mase
Nový účes, šaty sváteční
A duše špinavá jak prase

A po večeři žlučníkový záchvat
Všude roztrhaný papír balicí

Místo oltáře jen televizní bedna
A Betlém zůstal někde v krabici

Jedenkrát v roce z chrámu je divadlo
A v něm půlnoční představení

Hra ujde, ale v hlavní roli
Ježíš Kristus obsazen zas není…

K čemu jsou vlastně Vánoce
Když k víře chováme se netečně?

Opravdu tenkrát malý Ježíšek
Přišel na svět zcela zbytečně?

Některým lidem stačí kupodivu málo
I když by mohli míti mnohem víc
Mají starost jen o světské věci

A věčnost neříká jim nic

Hlavně si užít, najíst se a napít
Nepátrat po smyslu života

Až přijde smrt - tak šupky do penálu
A vše, co bylo, spláchne nicota

Ale věřte
Že i s Bohem užijete světa habaděj

A navíc vám - jako bonus - vezme beznaděj!

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


