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Vánoční svátky a začátek nového roku v naší farnosti

Milí přátelé
vstupujeme do vánočních svátků, které se liší od těch, které jsme již prožili. Jsou totiž
poznamenány nejistotou. Valí se na nás mnoho příkazů, zákazů… Při všem tom
zmatku jsou také velkou příležitostí znovu objevit Boha, který se stal člověkem.
I když o letošních svátcích nezazní v našem chrámu Rybova mše a nebude možnost
zaposlouchat se při koncertech do krásných vánočních zpěvů, můžeme se v tichosti
poklonit malému Dítěti, Ježíši, Božímu Synu. Přednést mu své prosby.
Přikládám plán bohoslužeb o letošních svátcích. Prosím o ověřování na našich
stránkách farnosti www.farnoststaryknin.cz. Půl hodinu před začátkem bohoslužeb
bude možné prohlédnout si jesličky v našich kostelích.
Chci poděkovat všem, kteří se v tomto roce více než jindy věnovali službě svým
bližním. Mám na mysli rodiče dětí, učitele, zdravotníky…
Pamatuji na všechny v modlitbě a vyprošuji Vám všem požehnané Vánoce.

Žehná Vám P. Josef Andrejčák O.Cr.
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Biblická zpráva o třech králích („mudrcích“) ukazuje cestu k Bohu. Mudrci nejprve
spatřili hvězdu a pak se za ní vydali. Spatřit hvězdu! Odtud vše začíná. Proč ji však
spatřili pouze oni? Možná proto, že pozvedli pohled k nebesům. Často se totiž
v životě spokojujeme s pohledem držícím se při zemi: stačí nám zdraví, nějaký ten
peníz a trocha zábavy. A já se ptám: dokážeme ještě pozvedat oči k nebi? Dokážeme
snít, toužit po něčem víc, očekávat novost, nebo se necháváme unášet životem jako
suchá větev ve vodě? Mudrci se nespokojili s živořením a proplouváním. Vytušili,
že k plnému životu je zapotřebí vysokého cíle, upírat oči k Bohu.
Lze se ptát, proč onu „jeho hvězdu“ (Mt 2,2) nenásledovali i další? Snad proto,
že nebyla nápadná. Ježíšova hvězda neoslepuje, neohromuje, nýbrž vlídně zve.
Jakou hvězdu volíme ve svém životě my? Existuje totiž mnoho oslnivých.
Platí to pro úspěch, peníze, kariéru, pocty a požitky, které bereme jako životní cíl.
Jsou ale jen jako meteority, které na chvíli zazáří a zhasnou. Jsou to padající hvězdy,
které spíše zavádějí, než orientují. Pánova hvězda však není vždy žhnoucí, ale je vždy
přítomná. Bere tě v životě za ruku a doprovází tě. Neslibuje materiální odměny,
ale zaručuje pokoj a daruje, stejně jako mudrcům, „nevýslovnou radost“ (Mt 2,10).
Žádá však, abychom se vydali na cestu.
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Vydat se na cestu – to je druhá činnost mudrců, nezbytná k nalezení Boha,
Ježíše. Jeho hvězda totiž žádá rozhodnutí vyjít, snášet každodenní těžkosti cesty.
Žádá po nás, abychom se osvobodili od neužitečných zátěží a okázalostí, které
překážejí, a přijali to, co je nečekané a co nepatří k plánům na poklidný život.
Ježíš se nechává nalézt tomu, kdo ho hledá. Avšak abychom ho hledali, musíme se
pohnout z místa, vyjít. Nečekat, nýbrž riskovat. Nestát namístě, nýbrž postupovat
vpřed. Ježíš na nás klade i nároky. Následovat Ježíše neznamená držet se
zdvořilostního protokolu, nýbrž exodus, který je třeba žít. Abychom našli Ježíše,
je potřeba odložit lenost, která už od života nic nežádá. Je třeba riskovat proto,
abychom se setkali s Bohem, který přišel jako Dítě. Avšak natisíckrát se to vyplatí.
Když totiž nalezneme toto Dítě, když objevíme Boží něžnost a lásku, nalezneme opět
i sami sebe.
Zpracováno podle promluvy papeže Františka 6.1.2018.
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PLÁN BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
24. 12. Štědrý den

15 00 hod. Živohošť
24 00 hod. Starý Knín

25. 12. Boží Hod vánoční

8 30 hod. Borotice
10 30 hod. Starý Knín

26. 12. svátek sv. Štěpána

8 30 hod. Borotice
10 30 hod. Nový Knín

27. 12. svátek Svaté rodiny

8 30 hod. Borotice
10 30 hod. Starý Knín
15 00 hod. Živohošť

28. 12. svátek sv. Mláďátek

16 00 hod. Nový Knín

29. 12.

16 00 hod. Čelina

30. 12.

16 00 hod. Borotice

31. 12.

16 00 hod. Nový Knín

1. 1. slavnost Matky Boží P. Marie

8 30 hod. Borotice
10 30 hod. Starý Knín

2. 1.

15 00 hod. Velká Hraštice
17 00 hod. Nový Knín

3. 1.

8 30 hod. Borotice
10 30 hod. Starý Knín
15 00 hod. Živohošť

4. 1.

-----

5. 1.

-----

6. 1. slavnost Zjevení Páně
16 00 hod. Starý Knín
požehnání vody u studny ve S. Kníně, pak následuje mše sv. ve farním kostele
7. 1.

17 00 hod. Borotice

8. 1.

17 00 hod. Nový Knín

9. 1.

17 00 hod. Nový Knín

10. 1. svátek Křtu Páně

8 30 hod. Borotice
10 30 hod. Starý Knín
15 00 hod. Živohošť

Nedělí Křtu Páně končí vánoční doba.
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Z DŮVODU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ COVIDOVÉ NÁKAZY NENAVŠTÍVÍ LETOS VAŠE DOMÁCNOSTI NAŠI
KOLEDNÍCI OSOBNĚ. PROSÍME VÁS VŠAK O DARY PROSTŘEDNICTVÍM TELEFONŮ (DMS) NEBO SBÍRKOVÉ KONTO A TAKÉ
PŘI SLEDOVÁNÍ TŘÍKRÁLOVÉHO KONCERTU V TELEVIZI. PEVNĚ VĚŘÍME, ŽE V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE SE BUDEME POTKÁVAT
OSOBNĚ A MILÁ SETKÁNÍ S KOLEDNÍČKY SI VYNAHRADÍME.
PŘEJEME VŠEM HODNĚ BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ, ZDRAVÍ A SIL.

VAŠE CHARITA STARÝ KNÍN

