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Paradox prvních a současných vánoc 
Milí farníci, adventní a vánoční období, které prožíváme, je časem 

naplněným zvláštním ovzduším. Předvánoční atmosféra žije a dýchá ko-
lem nás. Stačí vyjít do ulic a obchodů a jsme jako celí ponoření do tohoto 
vánočního koloritu. Ulice a obchody jsou vykrášleny vánoční výzdobou, 
posloucháme zpěv koled, a tak všechno i skoro všichni se připravují na 
vánoční svátky Pánova narození, které se považují za nejmilejší a nej-
krásnější svátky roku. A to plným právem. Vždyť samo Dobro, Pravda a 
Krása přichází na naši Zemi. A mnozí lidé, procházející vánočním obdo-
bím, mají otevřené srdce pro kontemplaci této božské osoby a těchto 
vznešených hodnot. 

Můžeme si ale všimnout tu diametrální odlišnost při skutečném Ježí-
šově narození a při oslavě jeho narození v dnešní době. 

Při svém příchodu na svět není svědkem takového otevřeného a pest-
rého koloritu, jak jsme svědky my. Při prvních vánocích nejsou ulice Bet-
léma vyzdobeny, aby čekali na příchod Božího syna. Přicházející do 
Davidova města neprovází příjemná hudba. Právě opačně. Pro tuto ma-
linkou skupinku přicházejících z Nazaretu jsou zavřeny dveře domů i 
dveře lidských srdcí. Taková je realita prvních vánoc. 

V současnosti jsme ale svědky toho, že první a současné Vánoce se 
v tomto neshodují. V tomto porovnání je mezi nimi paradox. 

Protože Ježíšova osoba, jeho blahozvěst lidí změnila k lepšímu. 
Vánoce dnešní doby jsou poznačeny právě tím, že lidé jsou si mno-

hem milejší a bližší. Jsou k sobě navzájem ohleduplnější a přátelští. Jejich 
vzájemné postoje jsou bratrské. Zkrátka řečeno: „lidé jsou jemnější a 
hebčejší“. Uprostřed zimních vánočních svátků mají nejvíc otevřeny dve-
ře svého srdce pro potřeby bližních i pro duchovní hodnoty. Jejich zrak 
v tomto čase není upřen jenom na zemi, ale při pohledu na Jezulátko po-
loženo v jeslích svůj zrak pozvedají také k duchovním hodnotám nebe. 
Změnu tohoto lidského postoje v porovnání prvních a současných Vánoc 
můžeme připsat působení Toho, který kvůli člověku přišel na zemi, aby 
jej změnil k lepšímu, aby ho přetvořil v jeho nitru, a tak přivedl k očistě. 

Milí přátelé, nechme se tedy co nejvíc proniknout vánočním tajem-
stvím a poselstvím. 

Z hloubi kontemplujme čas vánoc – čas radosti a veselosti. Protože 
právě tento čas z nás dělá lidi ještě krásnější. Ze srdce vám všem přeji, 
aby vás ty letošní Vánoce, tak jako každé, co nejvíce naplnily tou krásou a 
dobrem, které v sobě v plné míře přinášejí. 

                                                                            o. Pavel    
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Farní charita Lysá nad Labem 
Domov Mladá 

V měsíci září slavil DOMOV V MLADÉ již 10 let trvání v Milovicích. Naše Farní charita byla 
pozvána na tyto oslavy. O. Čvančarová a M. Klejchová předaly při této příležitosti sponzorské dary, 
které se jim podařilo získat. Touto cestou jim moc děkuji za lásku v srdci, kterou předávají na tom 
nejdůležitějším místě.  

Jaroslava Labutová 

Sbírka oblečení 
Sbírka oblečení se z technických důvodů v letošním roce konat nebude. Prosím všechny dárce, 

aby schovali oblečení doma do jara 2009, kdy se opět sbírka uskuteční. Toto upozornění se netýká 
sbírky nádobí, látek, vlny, bavlnek, povlečení a ručníků. Tyto je možno po domluvě odevzdávat ce-
loročně. Tel.: 777 959 221. 

Jaroslava Labutová 

Hudební odpoledne 
Dne 22. 11. 2008 pořádala Farní charita v Lysé n. L. HUDEBNÍ ODPOLEDNE pro obyvatele 

DOMOVA V MLADÉ. Vystoupili zde písničkáři  manželé Lutkovi. Odpoledne se moc povedlo, 
dětem se písničky moc líbily a všechny se zapojily nejen zpěvem, ale i tancem. Jsem osobně moc 
ráda, že můžeme takovéto akce pro tyto obyvatele dělat a tak je rozptýlit a rozveselit.  

O. Čvančarová   
 
 

Napsali jste nám 
Vánoční list pro Tebe 

Dobře víš, že se blíží moje narozeniny. 
Každý rok se koná oslava na mou počest a 
myslím si, že i letos to nebude jinak. Lidé již 
začali nakupovat dárečky. Rozhlas a TV ve 
svých reklamách upozorňují svět na blížící se 
moje narozeniny. 

   Je krásné vědět, že nejmíň jedenkrát do 
roka si mnoho lidí na mne vzpomene. Jak 
dobře víš, oslava mých narozenin začala před 
mnoha a mnoha lety. Ze začátku lidé chápali a 
byli vděční za všechno, co jsem pro ně udělal. 
Teď se zdá, že milióny lidí nezná pravý důvod 
oslav. Rodiny jsou spolu, baví se. 

   Každý rok je uspořádaná slavnost na 
mou počest. Slavnostní tabule plná delikates, 
ovoce, jídla … Výzdoba velkolepá, plno dárků. 
Když přišel den D, přišel jsem, ale nechali mne 
venku před zavřenými dveřmi. A já jsem tak 
moc chtěl být s nimi. 

Byl jsem oslavenec, ale nebyl jsem pozván. 
Popravdě řečeno, ani mne to moc nepřekvapi-
lo. V posledních letech mnoho lidí přede mnou 
zavírá dveře. 

Nepozván, ale přece jsem vešel. Postavil 
jsem se do kouta místnosti a pozoroval jsem je. 

Všichni jedli, pili, vyprávěli si vtipy a moc se u 
toho bavili. Pak se začali objímat. Otevřel jsem 
také svou náruč čekajíc, koho bych objal. Ni-
kdo nepřišel. Lidé si začali dávat dárečky, otví-
rali je plní očekávaní. Když byly všechny dárky 
rozdané, nesměle jsem se podíval, jestli tam 
nezůstal alespoň jeden pro mě. 

Jak by ses cítil Ty, kdyby na tvých narozeni-
nách byli obdarování všichni, krom Tebe – osla-
vence? 

Pochopil jsem, že jsem nechtěn, nepozván 
a rychle jsem odešel. Každý rok se svátek mých 
narozenin zhoršuje. Lidé pamatují jen na jídlo, 
pití, zábavu, pravou podstatu zapomínají. 

Byl bych rád, kdybys mi dovolil o letošních 
Vánocích vstoupit do Tvého života. 

Potěšilo by mě, kdybys uznal skutečnost, 
že před více než 2000 roky jsem přišel dobro-
volně na tento svět, obětoval svůj život na kříži, 
abych Tě mohl zachránit. 

Chci, abys tomu věřil celým svým srdcem. 
Dnes jsem poslal hodně pozvánek na své 

narozeniny a toto je jedna také pro Tebe …     

Jarkovská 
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Přehled vánočních bohoslužeb 2008 
 
 Středa 24. prosince Kostomlaty dětská mše svatá 15.30 hod. 
 Milovice 22.00 hod. 
 Lysá n. L. 24.00 hod. 

 Čtvrtek 25. prosince Milovice 8.00 hod. 
 Lysá n. L. 9.30 hod. 
 Kostomlaty 11.00hod. 

 Pátek 26. prosince Milovice 8.00 hod. 
 Lysá n. L. 9.30 hod. 

 Středa 31. prosince sedmý den v oktávu Narození Páně; Sv. Silvestra 
 Děkovná mše ke konci kalendářního roku  
  v Lysé nad Labem v 17.00 hod. 

 

Oznamy – Lysá nad Labem 
6. 12. 2008 sobota 
� Bude se konat adventní duchovní obnova ve far-

ním kostele v Lysé n. Labem. Obnovu povede otec  
biskup Karel Herbst.                                                                  
Program: 9.00 první přednáška, 10.30 druhá pře-
náška a ve 12.00 mše svatá a zakončení.                         
Mezi jednotlivými přednáškami bude možnost při-
stoupit ke svátosti smíření. 

7. 12. 2008 neděle 
� V 16.00 se bude v kostele v Lysé nad Labem konat 

ADVENTNÍ KONCERT; účinkují: varhany – M. 
Kubát, zpěv – chrámový sbor a děti z dětského do-
mova v Milovicích, recitace – V. Šolcová. Vybraná 
finanční hotovost bude určena pro potřeby dětí 
z Dětského domova. 

20. 12. 2008 sobota 
� V 16.00 bude možnost přistoupit ke svaté zpovědi 

(nebo svátosti smíření), zpovídat budou 3 kněží. 
Prosím všechny, aby využili tyto možnosti a neod-
kládali přípravu na poslední chvíli. 

21. 12. 2008 neděle 
� Zveme všechny na zdobení dětského vánočního 

stromu do kostela v Lysé n. L. Strom bude zdoben 
v neděli po mši svaté. 

24. 12. 2008 středa 
� Od 14.30 jako každoročně proběhne VÁNOČNÍ 

ZPÍVÁNÍ dětí z Litole pod vedením pana ředitele 
P. Elišky a z Lysé n. L. pod vedením paní učitelky 
L. Kramlíkové.    

� Přijďte se podívat od 14.30 na ŽIVÝ BETLÉM 
u kostela sv. Jana Křtitele. 

 

 
Další oznamy budou uvedeny v kostele po bohoslužbě, na nástěnce a na farním webu http://rkflysa.wz.cz/. 

O. Pavel 
 

Pravidelné akce

� Pravidelné bohoslužby v kostele narození sv. Jana 
Křtitele v Lysé nad Labem 

Úterý  18.00*  
Středa  18.00*  
Čtvrtek  8.00*  
Sobota  17.00*  
Neděle  9.30*  

*mše svatá s nedělní platností 

� První středy v měsíci je sloužena dětská bohoslužba 
slova v 16.30, zpíváme a hrajeme si a takto chválí-
me Pána (chci poděkovat maminkám za vždy 
vhodnou a výstižnou katechezi připravenou v daný 
čas). 

� Každý týden Vás srdečně zve společenství mladých 
na diskuse a modlitby. Scházíme se v rodinách, 
každý pátek, přesné místo ráda sdělím – Lenka 
Šípková, tel. 737 983 081. 
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Oznamy – Milovice 
6. 12. 2008 sobota 
� Farní duchovní obnova vedená Mons. Karlem 

Herbstem v Lysé nad Labem, v návaznosti modli-
tební ekumenické setkání se zpěvy z Taizé od 
16.00 v kostele v Milovicích. 

20. 12. 2008 sobota 
� 14.00 – svaté zpovědi (nebo svátosti smíření), 

zpovídat budou 3 kněží. Prosím všechny, aby využi-
li tyto možnosti a neodkládali přípravu na poslední 
chvíli. 

21. 12. 2008 neděle  
� Setkání farníků, adventní besídka. 

4. 1. 2009 neděle 
� Tříkrálová sbírka na charitu 

18. 1. 2009 neděle 
� Začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů, v rám-

ci nějž bude jistě jedno ekumenické setkání v Milo-
vickém kostele, podrobnosti zveřejníme na webu a 
nástěnkách. 

7. 2. 2009 sobota  
� Brigáda na faře 

28. 3. 2009 sobota  
� Postní setkání se zpěvy z Taizé od 16.00 v Milovic-

kém kostele. 
 

Pravidelné akce 

� www.farnici.estranky.cz – Na těchto stránkách 
vám chceme nabídnout aktivity, které se konají ve 
farním společenství v Milovicích. Podrobnosti 
k níže uvedeným aktivitám najdete v sekci „Pravi-
delné programy“. Kontakt past. asist.: Drahomíra 
Zikánová  Dis .,  tel :  733385546,  e-mail :   
dajazik@windowslive.com 

� Modlitba živého růžence – Živý růženec je modli-
tební společenství věřících, kteří se kromě svých 
obvyklých modliteb zavázali k denní modlitbě jed-
noho desátku růžence.  

� Setkání farníků – Každou třetí neděli v měsíci po 
mši svaté se scházíme v milovickém Mateřském 
centru. Je zde příležitost si popovídat u kávy, čaje, 
dobrých zákusků, děti si zde zaskotačí v herně. Rádi 
bychom při tomto setkání přispívali i s různými té-
maty, která se týkají všech stránek lidského a křes-
ťanského života. 

� Nedělní modlitební setkání – Opět od listopadu je 
možné zúčastňovat se modlitebního společenství 
dospělých. Koná se každou neděli od 20.30 hodin. 
Prozatím se scházíme nad večerní modlitbou z bre-

viáře u Jitky a Marka Žďárských. Děkujeme jim tím-
to za přijetí a velmi pěknou duchovní atmosféru. 

� Společenství maminek na MD – Maminky, které 
jste na mateřské dovolené, toužíte možná po chvilce 
ztišení, společenství, kde nebude na prvním místě 
téma, jak nakrmit, co uvařit a které plíny jsou ty nej-
lepší … Jste srdečně zvány na duchovní setkání 
maminek, které se koná pravidelně 1x za 14 dní ve 
čtvrtek od 9.00 na faře v Milovicích. První setkání 
bude 23. 10. 2008. Těší se na vás Jana Hrdličková a 
Soňa Černá 

� Hodinka s kytarou – Nabízíme možnost zahrát a 
zazpívat si známé duchovní písně ve společenství. 
Pravidelně 1x za 14 dní ve čtvrtek od 19.00 hodin 
na faře.  Nejsme žádná profesionální schola, takže 
přijít může opravdu každý, kdo má chuť zazpívat 
sobě a Pánu. První schůzka ve čtvrtek 23. 10. 2008. 
Těší se na vás s kytarou Martina Ozorovská a Dája 
Zikánová 

 
 
Chceme všem našim čtenářům popřát, aby se o těchto Vánocích narodil Ježíš do srdce každého 

z Vás. Ať je Bůh tím světlem, radostí a pokojem, které provází celé toto období Vánoc. 
redakce 
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