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Přejeme vám požehnaný čas svátků Narození Páně,

hojnost darů od narozeného Jezulátka

a pokoj do nového roku 2014.

Zároveň vám děkujeme 

za modlitby, oběti a za všechno 

co pro farnost děláte.

Redemptoristé a jejich spolupracovníci

„Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo;
nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.“ Iz 9, 1

 Drahý bratře, drahá sestro!
 Život každého z nás na této zemi je ustavičným kráčením. Od stvoření světa 
začalo lidstvo kráčet ve světě, který mu daroval Bůh. Víme, že začátek dějin člověka byl 
poznamenán neposlušností - hříchem. Tma vstoupila do vzájemných vztahů lidí. Začala 
se rozpínat a ovládat touhy lidí. I skutky člověka poznamenala tato temnota – hřích.
 Bůh - Otec neváhá a dává nám velké Světlo - svého Syna, Ježíše Krista. Posílá ho, 
aby nás naučil kráčet ve světle a žít ve světle. Dává nám svého Syna, aby mluvil o 
nekonečné lásce svého a našeho Otce. Dává nám Ježíše, abychom nežili v temnotě, v 
nevědomosti. Ježíš je to jediné světlo, ve kterém jsme schopní poznat pravdu o nás, o 
prožívání našich vztahů. Ježíš je to jediné světlo, které nám dává velkou naději a jistotu, 
že nám pomůže napravit, co jsme ve tmě hříchu pokazili. Ježíš je to světlo, které nás 
obnovuje. Ježíš, je to světlo, které ukazuje pravdu. Ježíš je to světlo, ve kterém se tma 
hříchu vytrácí.
 To světlo znovu přichází. I k Tobě, do tvého života! Ať zazáří v tvé rodině, ve 
tvých vztazích na pracovišti, ve škole ... všude!

P. František Boldy, CSsR

Spal v jeslích,
 které patřily někomu jinému.
Přes jezero se plavil v člunu,
 který patřil někomu jinému.
Jel na oslátku,
 které patřilo někomu jinému.
Byl položen do hrobu,
 který patřil někomu jinému

Učinil to proto, aby se o všechno, co měl,
rozdělil s námi: o svůj život, o svoji slávu,

o své místo u Boha Otce.
Přišel proto, aby nám všem,

ať chudým či bohatým,
nabídl věčný život, život v hojnosti.

On, ačkoliv bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy 
zbohatli z jeho chudoby. (2 Kor 8,9)



Jak vznikly Vánoce?

e těžké si představit zimu bez Vánoc, které Jspolu s Velikonocemi tvoří nejdůležitější 
okamžiky nejen liturgického roku. Vždyť jsou 

to svátky, které slaví věřící i nevěřící a každý 
národ s nimi spojuje své zvyky i tradici. Je těžké 
představit si, že byl čas, kdy se Vánoce v církvi 
neslavily.
Nevíme, kdy se Ježíš narodil. S obtížností se  dá 
určit rok, měsíc a den. Evangelisté o tom 
podrobně nehovoří. Pomocí tvrzení, že pastýři 
strážili svoje stáda, můžeme konstatovat, že to 
bylo v období mezi březnem a listopadem. Ve 2. a 
3. století se křesťané nezajímali o datum 
narozeni Ježíše. Jediným svátkem byla Pascha – 
památka Umučeni a Zmrtvýchvstání Krista. 
Připomínáním paschálních událostí byla 
neděle, den Páně, kdy se křesťané scházeli na 
liturgii a zpřítomňovali památku těchto 
tajemství. Křesťany zajímalo hlavně narození 
pro nebe - smrt a ne pozemské narozeni. Slavily 
se tedy „narozeniny“ mučedníků pro nebe a ne-
věnovala se pozornost datu jejich narozenin. 
Velký teolog 3. století, Origenes dokonce pro-
testuje proti oslavě narozenin, tvrdíc, že jenom 
pohané, anebo hříšnici, jako faraón a Herodes 
mohli slavit svoje narozeniny. Proto je po-
chopitelné, že se Církev v takové situaci velmi 
nezaujímala o datum narozeni Krista. 
Ve 2. a 3. století se objevují lidé, jejichž učení 
vyvolává nepokoj v církvi. Jední tvrdí, že Kristus 
nebyl skutečným člověkem, ale Bohem. Božství 
se nemohlo poskvrnit matérii a nám se jen zdálo, 
že On je člověkem. Jiní tvrdili, že Kristus byl 
Bohem adoptovaný člověk a jako Bůh se zjevil v 
den svého křtu. Proto v gnostických kruzích v 
Egyptě ve 2. století, vznikl svátek Zjeveni (Epi-
fanie), slavený 6. ledna spolu se svátkem řeckého 
boha zemské plodnosti a vína – Dionýsa, kdy 
vody Nilu nabíraly magickou moc. Byl to sou-
časně den narozeni jednoho z bohů. Setkáváme 
se tady se synkretizmem, typickým, pro he-
retické kruhy 2. století: spojili spolu pohanského 
boha Dionýsa, křest, zjeveni Krista, a také svaté 
vody Nilu. 

Ve 3. století se začaly ostré teologické spory, které 
se týkaly Božství a člověčenství Ježíše Krista. To 
mělo za následek zdůrazňovaní vtělení Krista, 
což zase poukazovalo na jeho narozeni. Církev tu 
uplatnila postup, který mnohokrát použila v dě-
jinách: neměníce datum, dává existujícímu po-
hanskému svátku novou, křesťanskou formu. 
Církev přijímá svátek Zjevení Páně a spojuje jej se 
vzpomínkou narození Krista, zdůrazňujíc tímto 
způsobem Jeho pravdivé člověčenství v den Zje-
vení se Jeho Božství. Protože zjevení se Božství, 
se neuskutečnilo jedině ve chvíli křtu Ježíše, ale 
také v Jeho prvních zázracích, tento svátek byl 
obohacen vzpomínkou na zázrak v Káně Galilej-
ské a zázračné rozmnožení chleba. Přesvěd-
čivým znakem Božství Krista byla hvězda, která 
se zjevila Mudrcům. Čili, v noci z 5. na 6. ledna se 
oslavilo Narození Krista a během dne jeho zjeveni.
Svátek 6. ledna se velice rychle rozšířil po celém 
křesťanském Východě. Sv. Efrém, velký syrský 
básník IV. století, nám zanechal krásny popis to-
hoto svátku v Sýrii. V tom čase byly v Sýrii domy 
zdobené věnci (pravzor našeho vánočního stro-
mečku?). Byl slavený jak v Arménii, tak také v 
srdci křesťanství, Jeruzalémě. Celou noc bylo 
bdění u Betlémské jeskyně, odkud se pak procesí 
šlo do Jeruzaléma. „Jak jsou ozdobeny v tom čase 
chrámy,“ píše cestovatelka 4. století Egérie, „je 
těžké popsat. Tam krom zlata, perel, hedvábí, 
nic jiné nevidíš. Podíváš se na závěsy, jsou zla-
tisté a hedvábné, ubrusy stejně tak zdobí zlato a 
hedvábí. A je vůbec možné popsat anebo ohod-
notit množství a váhu svícnů anebo lamp a lam-
piček a různého druhu náčiní?“ 
Ve 4. století již máme svátek, který tematicky ob-
sahuje Narození Páně, obohacený o jiné události 
ze života Ježíše Krista. Nezamýšleli se nad datem 
narození Krista, protože stále dominovala myš-
lenka zjevení Boha – Člověka. 
Také v Římě, se začátkem 4. století, objevuje svá-
tek Narození Páně, slavený 25. prosince. Poprvé 
se tento svátek zmiňuje v dokumentu z roku 336. 
Již začátkem 3. století svatý Hipolit, řecký spi-
sovatel působící v Římě, mluví o narození Krista 



dne 25. prosince. Těžko tady hledat nějaké teo-
logicko-historické spekulace, na základě kte-
rých křesťané došli k tomuto datu, neboť jsou 
bezvýznamné historicky a také  teologicky. Dů-
ležitější byly důvody praktické a do nich byly ur-
čitě dopracovány spekulace. Stoupenci velkého 
náboženství perského boha Mitru, které bylo 
velkým konkurentem křesťanství, slavili velmi 
pompézně svátek Neporazitelného Slunce 25. 
prosince a tento kult slunce schvaloval také císař 
Konstantin Veliký. Pro křesťany Západu svátek 
Zjevení Páně byl podezřelý a jako bylo řečeno 
výše, mělo to svůj důvod. Kristus se snad jenom 
zjevil a ne vtělil? Proto se začalo ve svátku Nepo-
razitelného Slunce hledat elementy, na základě 
kterých se mohl „pokřesťanštit“. Nenazývá snad 
evangelium Krista světlem na osvícení pohanů 
(Lk 2, 32) a prorok Malachiáš snad nehovoří o 
slunci spravedlnosti, které kvůli nám vzejde 
(Mal 3, 20)? Sv. Jan snad nenazývá Boha svět-
lem? Možná se k „pokřesťanštění“ svátku Nepo-
razitelného Slunce přičinily tendence odporu 
proti oficiálním sklonům císaře, podpořit kult 
slunce. Z druhé strany se dával velký pozor na to, 
aby křesťanství neztratilo nic z obsahu evangelia 
a nepřerodilo se do synkretizmu, o kterém jsme 
se již zmínili. Proto byla snaha zachovat formu 
svátku i jeho datum, no dát mu nový, křesťanský 
obsah. Začátkem 4. století se tedy objevuje v 
Římě svátek Narození Páně. Přijetí tohoto 
svátku nebylo jednoduché, protože se střetlo s 
odporem jak pohanů, tak křesťanů. 
Nemysleme si, že od chvíle, kdy přijal Kon-
stantín Veliký křesťanství, se svátek Zjevení 
Páně stal akceptovaným všemi. Stačí si přečíst 
kázání Otců, které nás přesvědčí, jak těžká byla 
cesta, kterou se muselo křesťanství probíjet. Ješ-
tě v 6. století byly kazatele nuceni bojovat proti 
pohanským zvykům, které byly spojeny s tímto 
svátkem. Ale i křesťané, zvyklí na svátek Zjevení 
Páně, neměli velkou ochotu přijmout římskou 
inovaci. V Antiochii, velký kazatel Jan Zlatoústý, 
obětuje svoji autoritu na to, aby přesvědčil vě-
řící, že 25. prosinec je pravdivým svátkem Naro-
zení Páně. V Konstantinopoli zavedl tento 
svátek trochu dříve, kolem roku 397, velký řeč-
ník a teolog Řehoř Naziánsky. Egypt ho přijal až 
po Efezském koncilu (431), a to s velkými 

obavami. V Jeruzalémě bezvýsledně přemlouval 
k slavení tohoto svátku sv. Jeroným. Jeho réto-
rika se ukázala neúčinná, poněvadž svátek byl 
přijat až v polovině 6. století a Arménie jej ne-
přijala vůbec. Zůstala věrná své praxi až do 
dnešního dne. Slaví jenom  svátek Zjevení Páně. 
Táto fakta zmiňuji proto, abychom poznali „me-
chanizmus“ vzniku svátků v prvotní církvi. Ro-
dily se v rozjímání nad pokladem víry. První 
křesťané, jak možná víme, koncentrovali svoji 
pozornost na vykoupení, a teprve později se z 
důvodů různých teologickým rozporů, začalo 
prohlubovat tajemství vtělení. Výsledkem 
těchto reflexí je vznik svátku Narozeni Páně. Po-
dobný mechanizmus byl důvodem vzniku i ji-
ných svátků. Slavíce jednotlivé slavnosti a svátky 
liturgického roku, dost často se koncentrujeme 
na vnější formu, méně pozornosti věnujeme 
teologickému obsahu a ještě méně jeho historii. 
Takto ochuzujeme sami sebe. Zkusme pro-
hloubit teologický obsah námi slaveného svátku 
Vánoc, kterého nosníkem je vnější forma. Dě-
jiny svátku poukazují na pravdy, které jsou na 
první pohled nepozorovatelné. Církev užívala a 
užívá takovou svéráznou pedagogiku. Nechce 
zničit to, co je zakořeněné v podvědomí člověka 
a co je pro něho vzácné, mění obsah, neměníce 
vnější formu. V našem případě změnila svátek 
Neporazitelného Slunce na svátek Narození 
Krista, který je Slunce lidstva. Zároveň Církev 
dbala, aby se ani čárka nezměnila v Evangeliu, a 
aby synkretizmus nikdy nezměnil učení Evan-
gelia. 

P. Anton Verbovský, CSsR



Rodinná pobožnost u štědrovečerního stolu
 Od rána je vhodné držet dobrovolný půst 
újmy nebo alespoň od masa jako výraz duchovní 
přípravy na velké věci. Štědrý večer pak lépe pro-
žijeme a také přirozeně se na něj budeme více těšit.
 Začínáme u zapáleného adventního věn-
ce. Je potřeba, aby se někdo ujal vedení modlitby, 
nejlépe otec rodiny, a její části rozdělit mezi 
ostatní.

 Ve jménu Otce i Syna i Ducha Sva-
tého. Amen.
 Anděl Páně zvěstoval Panně Marii,
 a ona počala z Ducha svatého.
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požeh-
naná ty mezi ženami a požehnaný plod života 
tvého Ježíš.
 Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné 
nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

 Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
 ať se mi stane podle tvého slova.
Zdrávas Maria ...
 A Slovo se stalo tělem,
 a přebývalo mezi námi.
Zdrávas Maria ...
 Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
 aby nám Kristus dal účast na svých 
zaslíbeních
Modleme se:
Pane, poznali jsme andělské poselství o 
vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, pro-
síme, do duše svou milost, ať nás jeho 
umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Čtení z evangelia podle Lukáše (Lk 2, 1-14)
V těch dnech vyšlo nařízení od císaře 
Augusta, aby se v celé říši provedlo sčí-
tání lidu. To bylo první sčítání a konalo se, 
když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. 

Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý 
do svého města. Také Josef se odebral z 
galilejského města Nazareta vzhůru do 
Judska do města Davidova, které se jme-
nuje Betlém, protože byl z rodu a kmene 
Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, 
sobě zasnoubenou ženou, která byla v 
požehnaném stavu.
Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla 
porodit. A porodila svého prvorozeného 
syna, zavinula ho do plének a položila do 
jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo 
pro ně místo. V té krajině nocovali pod 
širým nebem pastýři a střídali se na hlídce 
u svého stáda. Najednou u nich stál anděl 
Páně a sláva Páně se kolem nich rozzá-
řila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim 
řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou 
radost, radost pro všechen lid: V městě 
Davidově se vám dnes narodil Spasitel - 
to je Kristus Pán. To bude pro vás zname-
ním: Naleznete děťátko zavinuté do plé-
nek a položené v jeslích."
A náhle bylo s andělem celé množství 
nebeských zástupů a takto chválili Boha: 
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi 
pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení!"
Slyšeli jsme Slovo Boží. Bohu díky.

Prosby:
 Spojeni v modlitbě u štědrovečer-
ního stolu, přednesme narozenému Spa-
siteli naše prosby.

❶: Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že ses 
pro nás narodil a že při oslavě tvého 
narození naše rodina může být spolu. Za-
chovej nás a naše blízké ve své milosti, ať 



naší rodině vždy vládne láska, radost a 
pokoj.
  Prosíme tě, vyslyš nás.
❷: Děkujeme ti, Pane Ježíši, za církev, do 
které patříme. Prosíme Tě, ochraňuj a 
veď Svatého otce Františka, otce bis-
kupa Františka Václava, naše duchovní 
otce a všechny věřící, aby o tobě vy-
dávali věrohodné svědectví, a aby naši 
farnosti nechyběli dobří pastýři.
  Prosíme tě, vyslyš nás.
❸: Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že jsi k 
nám přišel a sdílíš s lidmi jejich život. Pro-
síme tě, pomáhej všem, kteří trpí válkou 
a nemocemi, kteří dnes nemají domov 
nebo hladoví i těm, kteří se cítí opuštěni.
  Prosíme tě, vyslyš nás.
❹: Pane Ježíši, děkujeme ti za uplynulé 
dny, měsíce, ve kterých jsi nás provázel. 
Dej, prosíme, nám i celému našemu ná-
rodu své požehnání do nového roku a 
veď svým Duchem všechna naše rozho-
dování, slova i skutky.
  Prosíme tě, vyslyš nás.
❺: Pane Ježíši, děkujeme ti za chvíle pro-
žité s těmi, kteří nás v tomto roce opus-
tili. Shlédni, prosíme, na ně a všechny 
zemřelé členy naší rodiny a přátele 
(můžeme vyjmenovat) a dopřej jim, aby 
se mohli radovat s tebou v nebi.
  Prosíme tě, vyslyš nás.
Otec: Narozený Spasitel nám přinesl smí-
ření s Otcem i mezi námi navzájem, po-
prosme jeden druhého za odpuštění a 
podejme si ruce na znamení pokoje.

Otec: A nyní se pomodleme, jak nás 
naučil náš Pán Ježíš Kristus: 
   Otče náš,...

M������� ��� ������
Pane Ježíši přijď prosím o těchto 
vánocích i do naši rodiny a přines do 
ní svůj pokoj, lásku a všechno to, co 
nám schází, co stále někde hledáme, 
po čem toužíme ale nemůžeme to 
nalézt. Vždyť Ty jsi přišel, abychom 
měli život a měli ho v plnosti. I hoj-
nost štědrovečerního stolu je zna-
kem tvé dobroty a lásky k nám. Proto 
prosím požehnej  nás i toto jídlo, 
které od tebe dostáváme. Dej také 
pokrm těm, kteří ho nemají a svůj 
pokoj každému lidskému srdci.
    Amen
Po večeři jdeme ke stromečku a k rodin-
nému Betlému. Připomínáme si Boží 
štědrost k nám všem. Je dobré, aby tento 
okamžik oznámil zvonek, protože zvony 
jsou v křesťanském světě náboženským 
znamením.

Je dobré společně zazpívat píseň:

Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.
Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského, 
nám, nám narodil se.
Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzíti na se, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.
Goliáš oloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského
nám, nám narodil se.



Zvyk stavět v našich chrámech či domá-
cnostech betlém souvisí s úctou k místu naro-
zení Spasitele, která je velice starobylá. Její ko-
řeny sahají až k životu sv. Jeronýma, jenž se roku 
385 odebral z Říma do Betléma, kde žil v blíz-
kosti betlémské jeskyně až do své smrti roku 
420. Zde, na místě, kde se narodil Pán Ježíš, 
vznikl také jeho překlad Písma svatého do la-
tiny a většina jeho listů. V jednom z nich píše: 
"Kdykoliv pohlédnu na místo, kde se narodil 
můj Spasitel, dávám se s ním do rozhovoru. Ří-
kám mu: Ach Pane Ježíši, v jak tvrdých jeslích 
zde ležíš pro mou spásu. Jak ti to mám oplatit? 

A tehdy, jakoby mi božské Děťátko pravilo: Nežádám si ničeho, leč abys zpíval Sláva na výsostech 
Bohu..."
Jesle, ve kterých spočinul narozený Spasitel světa, měli podle sv. Jeronýma ve veliké úctě už první 
křesťané. Zbožná císařovna sv. Helena je pak nechala umístit do stříbrné schrány a v roce 642 
byly přeneseny do Říma. Své místo nalezly v podzemní kapli baziliky Santa Maria Maggiore. 
Každoročně je pak věřící uctívali, když byly o vánočních svátcích vystavené spolu s obrazem Je-
žíška na slámě.
Nadšeným ctitelem božského Jezulátka byl sv. František z Assisi. Uvádí se, že na Vánoce roku 
1223 zbudoval v lese poblíž Grecia chlév s jeslemi, do kterých položil na slámu sošku milostného 
Jezulátka. K jeslím pak přivedl také živého vola a osla. U jesliček pak spolu se svými řeholními 
spolubratry i lidmi z širokého okolí slavili v noci narození Spasitele mši svatou. Velice brzy se tato 
vánoční pobožnost rozšířila i do dalšího křesťanského světa.
Zpočátku bývalo představení vánočních jeslí v chrámech i domácnostech velmi jednoduché v 
duchu obyčeje sv. Františka. Později začali středověcí umělci vyobrazovat místo narození Páně 
jako budovu, aby tak naznačili, že chlév v Betlémě byl vlastně prvním křesťanským chrámem. 
Kromě znázornění Jezulátka, Panny Marie a sv. Josefa se začínají u jesliček objevovat také pastýři, 
jak mladí, tak i staří, anděl s nápisem "Sláva na výsostech Bohu", někdy i postavy proroků ze 
Starého zákona. Na svátek Zjevení Páně (Tří králů) pak jesličky doplnily postavy tří mudrců ve-
dené hvězdou k Betlému.
Lidová zbožnost také často umísťovala jesličky do panoramatu národní krajiny či města a při-
pojila i postavy v národních krojích, aby se tak znázornilo, že Kristus přišel na svět pro lidi celého 
světa a všech národů.               zdroj: www.pastorace.cz

Odkud je tradice stavění betlémů? 

���� ��� (v německém originále Stille TNacht) je snad jedna z nejznámějších 
vánočních koled. Poprvé ji uvedli 

obernsdorfský učitel a varhaník Franz Xaver 
Gruber a tamní kaplan a básník Joseph Mohr 
(+1848) v kostele sv. Mikuláše v Oberndorfu 
u Salzburgu 24. prosince 1818. Text k písni, 
oslavující krásu vánoční noci, napsal kaplan 

Mohr již v roce 1816 ve farnosti Mariapfarr. 
Před Vánoci 1818 zkomponoval Gruber k 
jeho básni melodii. Přestože byla poprvé 
kvůli potížím s varhanami předvedena jen v 
doprovodu kytary, píseň se stala okamžitě 
velmi populární. Dnes je přeložena do 300 
jazyků a nářečí včetně češtiny, a jako koleda 
je zpívána po celém světě. 



Mimoliturgický vánoční program

Připomínáme, že od 24.12.2013 do 12.1.2014 
budou mše svaté slouženy v bazilice.

Výuka náboženství:
Vánoční prázdniny jsou od 21.12.2013 do 
5.1.2014 – v tom čase nebude probíhat 
výuka náboženství.

O Vánocích bude bazilika ve Frýdku 
otevřena takto:

   24.12. – od 15.00 do 17.00, od 21.00 
do 23.00 
   25.12. – od 7.00 do 11.30, od 15.30 do 
19.00
   26.12. – od 7.00 do 11.30, od 17.00 do 
19.00
Od 27.12. do 31.12. bude pro veřejnost 
bazilika otevřena při mších sv..  Návštěvu v 
jiném čase je možno domluvit na telefon-
ním čísle kanceláře farního úřadu nebo ad-
ministrátora farnosti. 

Vánoční koncert:
Stalo se již tradicí, že se 25.12. v 16.00 hodin 
koná vánoční koncert. I letos budeme této 
tradici věrní a zveme vás do baziliky na vá-
noční koncert Jany Kurečkové, Lenky Hni-
ličkové, Veroniky Střalkové a Petra Strakoše. 
Zazní vánoční skladby, ukolébavky, meditace 
a pastorely. Vstupné je dobrovolné.

Koledování rodin:
26.12. v 16.00 hodin vás zveme na koledo-
vání rodin v bazilice. Těšíme se zejména na 
rodiny s dětmi.

Silvestr 2013:
Od 23:30 zveme do baziliky na eucharis-
tickou pobožnost, kde v modlitbě před Pá-
nem vstoupíme do nového roku 2014 a 
budeme vyprošovat požehnání a milosti pro 
naši farnost.

Čtvrtý král 
Legenda, málo známá, zmiňuje ještě čtvrtého 
krále, který se vydal na cestu se svými draho-
kamy. Do Betléma však nikdy nedorazil. Na své 
cestě potkal množství lidské bídy. Kousek po 
kousku rozdal všechny poklady, které nesl. Vy-
koupil zajatce, dal chudé ženě, aby zachránil její 
děti před smrtí hladem. Když už měl prázdné 
ruce, sám sebe prodal na galeje, aby zachránil 
druhé. Ne týdny, ne měsíce - třiatřicet let trvala 
jeho pouť, stále zdržována novými a novými 
setkáními s lidským utrpením. 
Betlémská hvězda dávno zhasla. Z královského 
dárce se stal žebrák, bloudící temným labyrin-
tem světa. Šero a sychravo bylo i v něm, neboť 
se nehřál svými dobrými skutky; chvěl se úz-
kostí z toho, že nesplnil své poslání. 
Když dospěl do velkého města, pocítil, že jeho 
putování se chýlí ke konci. Na tržišti uslyšel dav, 
který spílal odsouzenci vedenému na smrt. 
Protože měl soucitné srdce, doprovodil zločin-
ce na jeho poslední cestě. Lidé dovedli odsou-

zence na skálu za městem, svlékli mu šaty a 
ukřižovali ho mezi dvěma lotry. Jednoho měl 
po levici, druhého po pravici. Nad jeho hlavou 
visel nápis: Toto je Ježíš Nazaretský, židovský 
král. Byl napsán latinsky, hebrejsky a řecky. 
A když nastala tma po celé té krajině, zbloudilý 
chudý král poklekl před křížem a vztáhl ruce. 
Pochopil, že zde umírá ten, k jehož jesličkám 
nedokázal dojít včas. Zde nesvítila hvězda, ne-
mluvili andělé. Bůh mlčel a samo slunce zakrý-
valo svou tvář. Ruce poutníka byly dokonale 
prázdné. Jeho mysl byla zmatená, jeho srdce 
bylo suché. Rozdal už všechny city, všechnu 
víru, všechnu naději. Byl z něj prázdný kalich. 
O třetí hodině do královy dlaně však najednou 
skanula z kříže krůpěj krve. Měla barvu kame-
ne, s nímž se kdysi vydal na cestu. Poutník do-
putoval, z drahého kamene se stala krev zraně-
ného srdce, z královského dárce žebrák a z 
žebráka královsky obdarovaný. 
Všechny zastávky jeho pouti dostaly svůj smysl, 
jen zdánlivě bloudil; byl veden a přišel včas! 



24.12 ŠTĚDRÝ DEN NENÍ RANNÍ MŠE SVATÁ 

 

16.00 

21.00 

21.00 

22.00 

Pastýřská mše sv. pro děti – BM 

Pastýřská mše sv. - Lískovec 

Pastýřská mše sv. - Staré Město 

Pastýřská mše sv. – BM 

25.12. 

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 

8.00, 10.00, 18.00 

7.30 

9.00 

 

Mše sv. – BM 

Mše sv. – Lískovec 

Mše sv. – Staré Město 

 

26.12. 

SLAVNOST SV. ŠTĚPÁNA 

8.00, 10.00, 18.00 

7.30 

9.00  

Mše sv. – BM 

Mše sv. – Lískovec 

Mše sv. – Staré Město 

27.12. 

SVÁTEK SV. JANA EV. 

8.00, 18.00 Mše sv. – BM 

PŘI KAŽDÉ MŠI SV. ŽEHNÁNÍ VÍNA  

28.12. 

SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK 

8.00, 18.00 Mše sv. – BM 

29.12. 

SVÁTEK SV. RODINY 

8.00, 10.00, 18.00 

7.30 

9.00 

Mše sv. – BM 

Mše sv. – Lískovec 

Mše sv. – Staré Město 

PŘI KAŽDÉ MŠI SV. OBNOVA MANŽELSKÉHO SLIBU A ŽEHNÁNÍ RODINÁM  

31.12. 

SV. SIVESTR I. 

8.00 

16.00 

23.30 

Mše sv. – BM 

Mše sv. na zakončení roku – BM 

Adorace 

1.1. 

SLAVNOST  

MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 

8.00, 10.00, 18.00 

7.30 

9.00 

Mše sv. – BM 

Mše sv. – Lískovec 

Mše sv. – Staré Město 

4.1. 

1. SOBOTA 

8.00 

16.30, 17.00 

18.00 

Mše sv. – BM 

Růženec, pobožnost – BM 

Mše sv. – BM 

5.1. 

2. NEDĚLE  

PO NAROZENÍ PÁNĚ 

8.00, 10.00, 18.00 

7.30 

9.00  

Mše sv. – BM 

Mše sv. – Lískovec 

Mše sv. – Staré Město 

6.1. 

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 

8.00, 18.00 Mše sv. – BM 

PŘI KAŽDÉ MŠI SVATÉ SVĚCENÍ VODY, KADIDLA A KŘÍDY 

12.1.  

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

8.00, 10.00, 18.00 

7.30 

9.00 

Mše sv. – BM 

Mše sv. – Lískovec 

Mše sv. – Staré Město 

 KONTAKTY
P. Anton Verbovský CSsR 739660113
P. František Boldy CSsR 731433133

P. Roman Janáč CSsR 732256223
P. Artur Bilyk CSsR 731433132

Kancelária 731625682
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