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Vánoce v naší farnosti
Milí přátelé,
stojíme na prahu radostných svátků, kdy si připomínáme příchod Božího Syna
Ježíše k lidem. Přichází pro všechny lidi a přináší dar Pokoje. Letošní vánoční svátky
slavíme ve Svatém roce milosrdenství, který začal 8. prosince a skončí o slavnosti
Ježíše Krista Krále 20. 11. v příštím roce. Chceme se učit od Ježíše, který zjevil lásku
Boha Otce. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. (Lk.6,36)

Štědrovečerní pobožnost v rodině
1. Co se předpokládá:
Celý Štědrý den je
- dnem uvedení do sváteční atmosféry
(nepracuje se a nenakupuje se)
- dnem rodiny (všichni touží být doma
a spolu)
- dnem dobrovolného postu (půst
je výrazem přípravy na velké věci)
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2. Co je možno připravit:
Připravujeme vánoční stromek.
Připomíná nám strom poznání dobrého a zlého v ráji, skrze který lidé poprvé zhřešili
a ztratili Boží přízeň. Připomíná nám ale také dřevo jeslí, do kterých byl položen
narozený Spasitel, i dřevo kříže, na kterém nám svou smrtí znovu získal Boží přízeň.
Proto stromek zdobíme světly, hvězdami, ovocem, cukrovím.
Připravujeme vánoční rybu.
Původně postní jídlo, protože v jižních krajích to bylo jídlo nejchudších lidí.
Ryba je pro křesťany také starým symbolem víry. Řecky se ryba řekne ichthys.
Toto slovo je složeno ze začátečních písmen věty: Ježíš Kristus Boží Syn Spasitel
(Iesus CHristos THeu Yos Sótér).
Připravujeme jesličky - betlém.
Připomínají události Kristova narození názorným způsobem, často zasazeným
do našeho prostředí, aby bylo zřejmé, že i pro nás v tomto kraji a v této době
se Kristus narodil.
Můžeme si opatřit „Betlémské světlo“.
Je to živý plamen, který se každé vánoce rozváží po celém světě z betlémské jeskyně
v Izraeli. Toto světlo můžeme zanést také na hroby zemřelých na hřbitově a starým
lidem, kteří si pro ně nemohou dojít sami.
Můžeme navštívit azylový dům
s připraveným dárkem pro skutečně potřebné.
Můžeme zanést krmení zvířátkům
do lesa. Pán Ježíš se narodil mezi zvířaty, jeho narození se má dotknout všeho
stvoření.
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Může se požehnat dům:
úvodní modlitba:
Náš Pán Ježíš Kristus se narodil z Panny Marie a přebýval mezi námi.
Prosme ho, ať při oslavě jeho narození posvětí i tento dům svou přítomností,
ať zůstává uprostřed nás, ať v nás živí vzájemnou lásku a podílí se na všem,
co je v životě radostné i obtížné.
přímluvy:
Syn Boží, Pán nebe i země, se stal člověkem a bydlel mezi lidmi.
Prosme ho: „Pane, zůstaň s námi.“
- Ty jsi posvětil rodinný život, přebývej s námi v tomto domě a buď naším hostem
svrchovaným Pánem.
- Dej, ať všichni, kdo v tomto domě žijí, tvoří ve víře a vzájemné lásce příbytek tvého
ducha.
- Dej, ať život této rodiny je stavbou na skále, jak o tom mluví evangelium,
ať se pevně držíme tvého slova a nic neotřese naší láskou.
- Tys neměl, kam bys hlavu složil, a ve své chudobě jsi byl odkázán na pohostinství
přátel, nauč nás pomáhat ti ve všech bližních, kteří jsou v nouzi a nemají kde bydlet.
Všechny další osobní prosby shrneme do modlitby Otče náš…
Otče náš, jenž jsi na nebesích,

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

posvěť se jméno tvé.

A odpusť nám naše viny,

Přijď království tvé.

jako i my odpouštíme naším viníkům.

Buď vůle tvá,

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás

jako v nebi, tak i na zemi.

od zlého. Amen.
3

Žehnací modlitba (hned po modlitbě Páně)
Prosíme tě, dobrý Bože, ať zde v tomto příbytku působí tvé požehnání, proměň ho
v domov těchto svých dětí a chraň je. Daruj jim lásku, radost a pokoj v Duchu
svatém, chraň je od hříchu a ode všeho zlého, dej jim podíl na darech života
a otevírej jejich srdce všem, kdo jsou v nouzi. Ať nikdy nezapomínáme, že naše
pozemské obydlí není trvalé a že máme směřovat k domovu, který je u tebe v nebi,
v plnosti lásky a života, kde žiješ a kraluješ na věky věků. Amen
Pak vezme otec nebo matka nádobu se svěcenou vodou (tu si obstarají
v kostele nebo na faře) a větvičku ke kropení a procházejí všemi místnostmi domu.
Při kropení se říká:
Pokoj tomuto domu a všem, kteří v něm přebývají.
žehnání se zakončí slovy:
Dnes vstoupila do tohoto domu spása.
Ať Boží požehnání spočine a setrvá v tomto domě a rozmnoží víru, naději a lásku
ve všech, kdo v něm přebývají. Požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha
svatého ať na nás sestoupí a zůstane s námi vždycky. Amen.

Od setmění začíná Svatá noc, kdy končí doba adventní přípravy, končí postní
den a začíná slavnost.
Navštívíme kostel. Prožíváme vigilii z Božího narození.
Po příchodu z kostela nás doma čeká ozářený strom s dárky a připravený stůl
štědrovečerní večeře. U stolu můžeme rozsvítit svíci - betlémské světlo.
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Můžeme přečíst úryvek Lukášova evangelia o narození Páně. Lk2,1-20
„Stalo se v oněch 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 Nazareta, 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 děťátko 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.“
Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma
a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“
Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí.
Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti.
Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli.
Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom.
Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli,
jak jim to bylo řečeno.“
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Po přečtení úryvku se může vzpomenout na naše zemřelé modlitbou Otče náš…,
Zdrávas Maria…, Odpočinutí věčné…Zazpívá se stará koleda - Narodil se Kristus Pán.
Pomodlí se před večeří:
Nebeský Otče, požehnej nás a toto jídlo, které dostáváme z tvé štědrosti. Dej také
chleba těm, kteří ho nemají a svůj pokoj, který zvěstovali andělé v Betlémě,
každému srdci. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Po skončení večeře se teprve zpívá u stromečku a rozdávají se dárky.
V noci - o půlnoci je slavena mše svatá z Božího narození.

Toto je nabídka jak prožít Štědrý den.

Betlémské světlo
přinesou naši skauti do novoknínského
kostela ve středu 23. 12. ve 12:45 hod.,
kde jim bude požehnáno a budou toto
světlo

roznášet

zvláště

nemocným

a starým lidem (je potřeba domluvit).
Světlo z Betléma bude k dispozici také
v mincovně,

na faře

a

samozřejmě

v kostele při bohoslužbě.
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Bohoslužby o vánocích ve staroknínské farnosti:
24. 12. 2015

25. 12. 2015

26. 12. 2015

27. 12. 2015

Štědrý den

slavnost Narození Páně

svátek sv. Štěpána

neděle, svátek sv. Jana

15:00

Živohošť

21:00

Borotice

24:00

Starý Knín

8:30

Borotice

10:30

Starý Knín

10:30

Nový Knín

16:00

Nový Knín - koncert

8:30

Borotice

10:30

Starý Knín

15:00

Živohošť

15:00

Libčice - koncert

28. 12. 2015

pondělí

15:00

Nový Knín, setkání dětí
u jesliček, mše svatá

29. 12. 2015

úterý

15:00

Čelina

30. 12. 2015

středa

15:00

Borotice

31. 12. 2015

čtvrtek

15:00

Nový Knín

1. 1. 2016

pátek, Nový rok

2. 1. 2016

3. 1. 2016

sobota

neděle

8:30

Borotice

10:30

Starý Knín

15:00

Velká Hraštice

17:00

Nový Knín

8:30

Borotice

10:30

Starý Knín

15:00

Živohošť - koncert sboru
sv. Jiří z Vraného
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Přeji Vám pokojné prožití vánočního času, dobrý vstup do nového roku 2016.
Modlím se za Vás. Rád se s vámi setkám v našich kostelech při bohoslužbách
nebo koncertech a s dětmi u jesliček.
Žehná Vám P. Josef Andrejčák O.Cr., farář
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