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Zamyšlení o Vánocích a přání do nového roku 201 5
Sestry a bratři,
vánoční liturgie nás zve k oslavě velikého tajemství: „Bože, Tvé věčné Slovo
přijalo naši slabost, tvůj Syn se stal jedním z nás; naše lidství vstoupilo do tvé slávy
a náš smrtelný život se stal nesmrtelným.“ (3. preface o Narození Páně)
Zadíváme-li se do betlémských jeslí, co cítíme? Bůh nemohl jemněji a přitom
důrazněji říci každému člověku na této zemi: „Pojď žít svůj život se mnou. Já Bůh,
přicházím žít tvým životem, abys ty žil životem Božím.“ Cyril Alexandrijský píše:
„Stal se tím, co jsme my, aby nám dal účast na tom, co je On.“
Nepřeslechněme toto pozvání. Není to pozvání, abychom byli na tomto světě
nejmocnějšími a nejúspěšnějšími, ale abychom byli Božími. „Nám, nám narodil se“ –
to platí, když ho skutečně přijmeme. A přijmout Krista, znamená přijmout nový styl
života, život Božích dětí. Jako On se rozhodl žít s námi a pro nás, znovu
se rozhodněme i my žít s Ním a pro Něj. Tak slavme svátky vánoční. Dejme
se prozářit jasem, který vychází z Božího slova, a radostí, která pramení
z Eucharistie a společné modlitby.
Vánoce vracejí světu radost, naději a život. Otevřme se tomuto daru, přijměme
jej a přinášejme svým bližním.

Požehnané a milostiplné
svátky Kristova narození
a vše dobré do celého
nového roku 2015 Vám
vyprošuje
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Pastýřský list - Vánoce 201 4
Drazí bratři a sestry,
Vánoce, které dnes slavíme, nejsou jen liturgickou oslavou narození Pána Ježíše,
který je zakladatelem našeho náboženství, nebo jen rodinnými svátky, kdy se v naší
kultuře scházejí celé rodiny ke společnému slavení, či jen svátky dárků, na které
se těší děti a hlavně obchodníci. To všechno k Vánocům patří, ale já vidím Vánoce
v rodině jako zvláštní teologický prostor. Jednodušeji řečeno, zvláštní příležitost
k poznání Boha a k setkání s ním, k jeho hlásání, k jeho zviditelnění. O Vánocích
přece sám neviditelný Bůh přichází na svět ve svém viditelném Synu. Skrze něho
se nám dal poznat. Skrze něho se vyslovil do dějin tak, že nám v něm odhalil všecko.
Skrze něho nám ukázal svou lásku, která šla až do krajnosti, když za nás dala život.
Rád vzpomínám na Vánoce svého dětství, které bývaly na dárky skromné, ale
měly mimořádnou atmosféru vzájemné blízkosti a radosti z Boží přítomnosti.
Vyprávění o Bohu a vlastních náboženských zkušenostech, společná modlitba
a zpívání koled nebyly v ten večer něčím cizím či násilným, ale logickou součástí
rodinného slavení, stejně jako nedělní oblečení, nebo maminčina bílá zástěra po její
mamince, kterou si brávala jen na Štědrý večer k slavnostní večeři. Ta zástěra mi
jaksi uvízla v paměti a stala se symbolem nejkrásnějších dětských zážitků i Boží
blízkosti. Zjištění, že dárky chystá maminka a stromek rozsvítí potají tatínek, nemohlo
pokazit prožitek tajemné posvátnosti, protože Boží přítomnost ve vzájemné lásce
byla silnější. Jako dítě jsem to ještě neuměl rozeznat a pojmenovat, ale tato
zkušenost byla důležitým základem mé víry a osobního vztahu k Bohu, který se pak
mohl rozvíjet. Za to jsem rodičům po celý život vděčný.
Obracím se především na rodiny s prosbou: Využijte sváteční atmosféru a dejte
jeden druhému, zvláště Vašim dětem, zakusit Boží blízkost. Otevřete svá srdce
a povídejte o Bohu, o své víře, o svých zkušenostech s Ním, o jeho pomoci
a velikých věcech, skrze které jste poznali jeho lásku, třeba v maličkostech.
Zadívejte se sláskou na své děti a na své manželské partnery. Objevíte další
důvody k oslavě Boha. Pak obnova Vašich manželských slibů o Svátku svaté
Rodiny bude velkým impulsem pro další požehnaný rok.
Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů,
všem také ze srdce žehná
arcibiskup Jan
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Vánoční pořad bohoslužeb

Betlémské světlo

Milí farníci,
v sobotu 1 3. 1 2. 201 4 se ve Vídni uskutečnila ekumenická
bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla. Z České
republiky se pro Betlémské světlo vydali brněnští skauti, kteří jej
potom rozváželi po celé vlasti.
Světlo, které bylo zažehnuto v Betlémě, v jeskyni, kde se narodil
Ježíš Kristus, můžete mít o letošních Vánocích také ve vašich
domovech. Bude k dispozici v úterý 23. prosince 201 4 po mši svaté
v předsíni farního kostela v Uničově.
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