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BULLETIN ze života římskokatolické farnosti v Lysé nad Labem

Co nám zůstalo z Vánoc…?
Když vidíme anebo zažijeme nádherné věci, jsme jimi naplnění. „Byl
jsem na úžasném koncertu,“ řekl mi nedávno známý. A tak jak mi to
popisoval, bylo cítit něco z dokonalého popisu orchestru, z nádherné
atmosféry a dojímavých melodií smyčcových nástrojů. Chvilku se mi
zdálo, jako bych se nacházel v té koncertní síni, uprostřed té nádhery.

V našich moderních obchodních domech se nejednou setkáme s krá-
sou naaranžovaného ovoce, zeleniny a květů, dokonce i masných vý-
robků, nemluvě o kosmetice nebo špercích. I když třeba nechceme toto
zboží koupit, přece jen naše oko lahodně spočine na této kráse. Když
se ale v povánočním čase nadchnuti krásou výloh a vánočních ozdob
v nejrůznější formě zamyslíme nad slovy evangelisty Jana: „A my jsme
patřili na jeho slávu, slávu, kterou má od svého Otce jako jediný Syn
plný milosti a pravdy,“ (Jan 1, 14), uvědomíme si, že zde k nám mluví
krása jiného druhu. Snad to může být pro nás i těžké, chápu to. Viděli

jsme jeho nádheru? Jaký druh krásy jsme vlastně viděli a uvidíme o Vánocích? Nádheru
pestrých nabídek a světelných efektů, které nás unáší na pěších zónách a náměstích do
vyprázdněného obsahu peněženek? Nádheru svátečního jídla, jehož chuť ještě teď při
vzpomínce cítíme na jazyku? Vánoční nebo novoroční hosty, na které rádi vzpomínáme?
Anebo příjemnou atmosféru vánočních bohoslužeb, z které ještě něco doznívá? Za všemi
těmito dojmy jsme snad pocítili něco ze slávy a nádhery Božího Syna. Zůstane nám z ní
něco ale i několik dnů po Vánocích? Nebylo to vše zbytečné? Při vší naší nestálosti a lidské
slabosti, můžeme odpovědně prohlásit, že ne. Pokud nám o Vánocích nebo o Novém roce
vypadla slza z očí, pokud jsme ve svém srdci cítili – dojatí láskou svých nejbližších – no-
vou a neznámou hodnotu a bylo nám tak fajn, nebyla to pouze iluze. Tento stav blaženosti
signalizoval, že v našem životě by to mohlo být i jinak nežli doposud. Že tyto hodnoty
by skutečně mohly, a dokonce měly být trvalým projevem. Příchodem Ježíše Krista jsme
se totiž stali natolik novým stvořením v lásce, že pochybovat o této skutečnosti znamená
nepochopit evangelium.

Přijměme tuto výzvu, která je mnohem více než vánoční, v duchu slov neznámého
autora: „Když ses do sytosti nadíval na Dítě v jeslích, tak se jen tak jednoduše neotoč
a neodejdi pryč. Udělej jeho ruce svými. Jeho úsměv svým úsměvem. Jeho srdce svým
srdcem… Udělej jeho oči svýma očima. Jeho uši svýma ušima, a jeho ústa svými ústy. Ať
ti v tom pomůže Bůh! Poznávej v každém svého bratra, svou sestru. Když jim setřeš slzy,
a podělíš se s nimi o jejich starosti i radosti, tak se Boží Syn narodil v tobě a ty se můžeš
těšit a slavit Vánoce po celý rok.“

S ním, který se o Vánocích přiblížil v bezbranném dítěti, můžeme počítat, i když se
cítíme nejistí. Jeho sláva nás neutlačuje, ale pozvedává a podepírá. Tato nádhera je plná
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pravdy, sahá do naší skutečnosti. Není to krása jenom zdánlivých světů. Může zazářit
uprostřed událostí našich všedních dnů a dávat takto našemu životu světlo a smysl. Není
možné pochybovat, že opravdu mnohem více, než zvuk kouzelné hudby anebo nádherná
kytice květů v našich rukou. Váš otec Pavel

Milí farníci. Držíte v rukách trochu pozměněné vydání farního zpravodaje. Rádi bychom
se v budoucnu víc zaměřili na psaní článků – například z jednotlivých akcí farnosti. Proto
prosíme, pokud jste na nějaké byli a zaujala vás, podělte se a napište o tom pro ostatní
farníky. Uvítáme také stálé dopisovatele. O něco méně budeme informovat o plánovaných
akcích farnosti, které není vždy snadné upřesnit dva měsíce předem tak, aby se o nich zde
mohlo psát. Pokusíme se na ně ale vždy upozornit. Podrobnosti a termíny se pak dozvíte
u jednotlivých organizátorů nebo v ohláškách čí na vývěskách a na webu farnosti, který je
i nadále www.rkflysa.wz.cz.

Děkujeme za Vaši přízeň Pavel Schrötter a Kateřina Šťastná

Naší farnosti hrozí dluhy – co s tím?
Minulou neděli jsme byli informováni o tíživé finanční situaci naší farnosti. Detailní
informace je možné získat z letáčku vystaveného na farních stránkách www.rkflysa.wz.cz
nebo od farní ekonomky Daniely Ehrhardtové.

Každou neděli v našem kostele společně odevzdáme do sbírky asi 1 500 Kč. Na zapla-
cení nutných provozních výdajů farnosti by ale bylo potřeba vybrat alespoň 4 000 Kč, tedy
přibližně 50 Kč na jednoho dospělého. Další možností je poslat svůj příspěvek přímo na
farní účet 501937379/0800.

Každý jsme samozřejmě v jiné situaci a ne všichni máme možnost začít přispívat na
chod farnosti vyšší částkou. To nás učí i Písmo svaté:

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani
z donucení; vždyť ,radostného dárce miluje Bůh‘. (2. Korintským 9, 7)

Proto prosím zvažme, v jaké výši může každý z nás přispět k dobrému fungování naší
farní rodiny.

Z činnosti Kotvy
V roce 2013 Kotva Lysá nad Labem, o. s. uspořádala tři
velké brigády na farní zahradě. Kromě těchto velkých brigád, kterých se zúčastňuje stále
více farníků, se prováděly práce i mimo dané termíny. Zvládla se jak klasická nutná
údržba zeleně a květin, tak opět další rozvoj směrem k funkční farní zahradě sloužící
farníkům. Prostor pro menší děti byl vybaven vyrobenými houpačkami a prostor v zadní
části zahrady se mění ve fotbalové hřiště, o němž doufáme, že bude oficiálně otevřeno
fotbalovým turnajem v květnu/červnu příštího roku. Prostor byl srovnán bagrem a byla
navezena hlína. Příští rok nás čekají další terénní úpravy, zasetí trávy a výroba fotbalových
branek. V tomto roce jsme investovali do koupě křovinořezu, který nám usnadňuje úpravu
nejen farní zahrady, ale i prostoru kolem kostela. Z dalších investic to byl nákup jednotných
misek pro aranžmá květin v kostele.

Z akcí pro farníky se uspořádala tradiční farní veselice a tábor pro děti.
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Věříme, že v příštím roce budeme zdárně pokračovat v plánech a rádi mezi námi
uvítáme další členy nebo příznivce ať už na pravidelných měsíčních pracovních schůzkách,
kde vše plánujeme nebo na brigádách. Činnost sdružení můžete podpořit svým členstvím,
darem na účet 107-1355870237/0100 nebo připojením se k farním brigádám.

Další pracovní schůzka Kotvy se uskuteční 11. 12. 2013 ve 20 hodin na faře. (de)

Z aktivit farní charity
Adventní koncert se uskuteční v neděli 8. prosince v 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele.
Účinkovat budou: varhany – M. Kubát, zpěv – J. Bajerová, verše V. a T. Šolcová, koledy
zazpívají děti z Dětského domova v Milovicích.

Tradiční Vánoční zpívání a živý Betlém je možné vidět na Štědrý den od 13.30. Zazpívají
děti z pěveckého sboru Fontána pod vedením paní učitelky Kremlíkové.

Tradiční Tříkrálový koncert se uskuteční v neděli 5. ledna od 16 hodin v kostele sv.
Kateřiny v Milovicích. Vánoční písně a koledy pro vás zahrají muzikanti a zpěváci souboru
písní a tanců Dykyta z Přerova nad Labem. Během koncertu je možné přispět do národní
Tříkrálové sbírky, která podpoří sociální projekty v našem regionu.

Novinky z misijního klubka
Děkujeme všem, kteří jste přispěli na misijní koláč, který se uskutečnil v říjnu o misijní
neděli. Děti vybraly 3 275 Kč, které se zaslaly na účet papežského misijního díla.

Na konci listopadu se sešly děti z naší farnosti na faře v Lysé, aby vyrobily vánoční dárky
pro misie. Děti připravily svíčky, pohlednice a další výrobky, které vám rády nabídnou
po misijní mši o 2. neděli adventní 8. 12. na již tradičním vánočním misijním jarmarku.
Děti, maminky, babičky, které tvoří doma a chtěly by věnovat svoje výrobky na jarmark,
ať se hlásí u Bohunky Urbanové. Předem děkujeme za vaše dary.

Misijní kongres
Na začátku října jsme vyrazili vlakem do dalekých Českých Budějovic, kde se pořádal již
5. misijní kongres dětí. Na této akci, která se koná každé tři roky, se sjíždí děti – misionáři
z celé České republiky. Ve vlaku jsme se připojili ke skupině dětí z Nymburské farnosti
a hned jsme se s nimi seznámili. Po příjezdu nás čekalo milé přijetí u řádových sestřiček
v tělocvičně církevní školy, kde jsme také spali. Využili jsme všech výhod tělocvičny,
celý večer jsme strávili hraním sportovních her a den zakončili modlitbou misijní růžičky
(tj. desátek růžence obětovaný na misijní úmysl). Po skvělé snídani, kterou nám sestřičky
připravily, jsme vyrazili směr katedrála sv. Mikuláše na slavnostní mši svatou, kterou
sloužil otec biskup Jiří Paďour. Sešlo se nás tam asi 530 dětských misionářů. Po skončení
mše bylo pro nás připraveno divadelní představení Víti Marčíka o Bajajovi. Potom nás
už čekalo putování městem po kontinentech. První zastávkou byla Asie. Cestovali jsme
transsibiřským expresem, pomáhali obvazovat nemocné jako Matka Tereza, učili se psát
čínské znaky, stavěli čínskou zeď a mnoho dalšího. Po splnění všech úkolů, naše skupina
odcestovala do Evropy. Tam nás přivítali evropští světci jako Don Bosko, Cyril a Metoděj,
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svatý Patrik, Don Rua a my hádali kdo je kdo. V Africe nám rodák z Konga vyprávěl, jak
u nich vypadá rodina, jak žijí děti a jaké jsou zvyky, naučil nás africkou písničku a nakonec
ukázal základy bubnování. Tak nám zbývala ještě Amerika a Austrálie. Namalovaní jako
indiáni jsme v Americe poslouchali vyprávění pátera Dvořáka o zážitcích ze světového
setkání mládeže se sv. otcem v Rio de Janeiro. V Austrálii jsme skákali s klokany, poznávali
přírodu a zvířata, která tam žijí. Po dlouhém putování městem jsme celé setkání zakončili
modlitbou v katedrále a P. Jiří Šlégr, ředitel misijních děl, nám požehnal a rozeslal nás
jako misionáře do svých domovů a farností. Zpět domů do Lysé jsme dorazili v sobotu
pozdě večer, unavení dvoudenním putováním, ale plní nové síly a povzbuzení pro naši
misionářskou práci. Viděli jsme, že je nás tolik dětí misionářů a že můžeme skutečně
pomáhat chudým dětem na takovou dálku modlitbou, obětí a svojí prací a to nás těší.

Děti z misijního klubka

Malé ohlédnutí za koncertem
V neděli 10. listopadu si Lysá nad Labem koncertem v kostele sv. Jana Křtitele připomněla
letošní 1150. výročí příchodu sv. Cyril a Metoděje na naše území. Organizátorem této
akce pod názvem Cyrilometodějské hudební variace byl lyský Chrámový sbor u sv. Jana
Křtitele, který si ke svému spoluúčinkování pozval dva vzácné hosty – pěvecký sbor
sv. Vladimíra, který představil tradici řeckokatolickou a pěvecký sbor chrámu svatých
Cyrila a Metoděje, představitelé tradice pravoslavné. I když každé z těchto uměleckých
těles vychází ze zcela osobitého prostředí, jejich společným znakem je to, že působí při
různých chrámech. Tento koncert tak byl přehlídkou různých hudebních tradic, které však
vychází ze společných kořenů postavených na univerzalitě odkazu a díla bratří ze Soluně.

J. Bajerová, Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele v Lysé n. L.

Soutěž pro děti
Mikuláš byl biskupem ve městě Myra v malé Asii. Snažil se pomáhat všem potřebným.
Vypráví se o něm mnoho neuvěřitelných příběhů.

Starší děti
Vzkaz od svatého Mikuláše:

Buď

Pro vyluštění tajenky je nejprve
potřeba najít vše, co patří ke sv.
Mikulášovi. Písmenka od těchto
předmětů posbírej do tajenky.

Nápověda: Začátek v levém horním rohu www.deti.vira.cz
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Mladší děti
Vybarvi obrázek

Podepsané odpovědi noste do sakristie do konce roku.

Výherci minulé soutěže jsou: Vojta a Verunka Černí, Klárka a Kuba Galuščákovi, Anežka
Havlátová, Míša a Péťa Urbanovi.

Několik tipů jak žít (nejen o adventu) každý den z víry
Několik tipů jak žít víru ve všedním životě shrnul v programu s názvem „Desatero pokoje“
papež Jan XXIII. Každý níže uvedený bod lze žít buď jeden den, či jeden týden, či jeden
měsíc… Začít je možno kdykoliv. Třeba právě nyní…

– Jen dnes se budu snažit prožít den, aniž bych chtěl vyřešit problém celého svého života
– Jen dnes nebudu nikoho kritizovat a napravovat
– Jen dnes budu žít z jistoty, že jsem stvořen pro štěstí
– Jen dnes věnuji alespoň deset minut dobré četbě
– Jen dnes chci poznávat plán, který se mnou má Bůh
– Jen dnes se přizpůsobím okolnostem, aniž bych chtěl okolnosti přizpůsobit mým přáním
– Jen dnes chci konat dobro
– Jen dnes vykonám dobrý skutek a nebudu o tom nikomu vypravovat
– Jen dnes chci konat Boží vůli
– Jen dnes chci věřit v Boží prozřetelnost
– Jen dnes nebudu mít strach
– Jen dnes si vyberu jeden z těchto bodů…

Svítilnou mým nohám je tvé slovo, Bože, a světlem mé stezce. (Žalm 119, 105)

Plné znění najdete na www.vira.cz, zpracováno podle knih J. Haase: „Žít pokojně“ a W. Sti-
nissena „I dnes je den Boží – rozjímaní na celý rok“ (Karmelitánské nakladatelství)
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Rodiny se představují – Burdovi

Kdo jsme? Jsme Honza, Zuzka, Anežka
a Marjánka Burdovi. Rodiče

jsou povoláním novináři, ale maminka v sou-
časnosti pracuje jako učitelka. A příležitostně
překládá z němčiny. Táta pracuje v roz-
hlase. Pochází z Hořic v Podkrkonoší, mamka
z Prahy.

Co nás přivedlo do Lysé? To je podobný příběh jako u mnoha jiných rodin. Bydleli
jsme v Praze na Vyšehradě v krásném, ale velice malém

bytě. Do Lysé nás přivedla možnost bydlení v přírodě, ale zároveň nedaleko Prahy, kde
máme babičky a táta i práci. Definitivně nás o odchodu z Prahy přesvědčila zahrádka,
která přiléhá k našemu bytu a je odtud hezký výhled na zámecký park a jeho barevné
proměny během roku.

Co se nám na farnosti líbí? Co můžeme nabídnout? Těšíme se z toho, jak naše far-
nost funguje, a přáli bychom

si, aby se jí i nadále vedlo dobře. Radost nám dělá o. s. Kotva a její aktivity na zvelebování
celého farního areálu. V létě se těšíváme na
farní tábor, pořádaný společně s milovickou
farností, kde naše maminka pomáhá v ku-
chyni a my, děti, si užíváme táborové hry.
Pravidelně se jako rodina zapojujeme do pří-
prav Noci kostelů, kdy náš kostel navštěvují
i ti, kdo běžně nepřicházejí.

Pozvání chrámového sboru
Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele zve 24. 12. ve 22 hodin na „Půlnoční mši svatou“ do
Milovic, 25. 12. na Hod Boží pak doprovodí mši svatou v Lysé nad Labem od 9.30.

4. ledna vystoupí sbor během tříkrálové poutní mše svaté v Domově Na Zámku v Lysé.
12. 1. pak zazpívá při nedělní mši svaté v Milovicích od 8 hodin ráno.

Setkávání mládeže
Není tomu tak dávno, co jsme přišli s myšlenkou uspořádat pravidelná setkání křesťanské
mládeže z Lysé a okolí. Několik prvních setkání proběhlo s dobrým ohlasem, a tak se
vytvořila ve farnosti nová aktivita pro mladé. Scházíme se přibližně jednou do měsíce,
většinou v neděli od 18 hodin na faře a probíráme různá témata, hrajeme společné hry,
vše za odborné podpory nymburského kněze Jaroslava Krajla. Pokud máte chuť poznat
podobně smýšlející vrstevníky ve věku 13–20 let, můžete se přidat. Nejbližší setkání
proběhne 15. prosince. Vít Mikušek
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Páteční modlitební setkání
První pátky v měsíci (6. 12. a 3. 1.) bude od 15.45 možnost přistoupit ke svátosti smíření,
od 17 hodin mše svatá s krátkou adorací.

Modlitby v duchu Taizé se uskuteční 17. 1. (v prosinci nebudou).

Ostatní pátky v prosinci a lednu bude páteční bohoslužba slova a adorace před Nejsvětější
svátostí v 16.30.

Vánoční bohoslužby a svátost smíření
V sobotu 21. prosince bude místo liturgie od 16 hodin zpovídání kněžími nejdříve v Mi-
lovicích a od 17.15 v Lysé nad Labem na faře.

V úterý 24. prosince bude Vigilie pro děti v Kostomlatech od 15.30, v Milovicích ve 22
hodin. V Lysé nad Labem bude tradičně půlnoční mše svatá.

Ve středu 25. 12. (Boží hod Vánoční) i čtvrtek 26. 12. (svátek sv. Štěpána) budou mše
svaté v pravidelném čase nedělních bohoslužeb.

Pozvánky do Lysé
Dětská mše svatá se uskuteční 8. ledna (v prosinci nebude).

Adventní duchovní obnova s P. Janem Houkalem se bude konat v sobotu 7. 12. od
8.30. Na programu budou dvě přednášky, kolem poledne zakončíme duchovní obnovu mší
svatou. Prosím, kdo můžete, přineste nějakou buchtu, koláč ke kávě. Přihlašujte se prosím
vzadu v kostele nebo u Petra Urbana (ofs@centrum.cz, mobil 603 809 729). Hlídání dětí
bude v případě zájmu zajištěno ve Fajn klubu.

Během adventu budou v naší farnosti probíhat tradiční rorátní mše ve čtvrtky ráno na faře
(v případě velkého zájmu bychom se přesunuli do kostela). Sraz dětí s lampičkami v 6.40,
začátek mše sv. v 6.45. Byli bychom rádi, kdyby se nabídl někdo s pomocí při přípravě
snídaně pro děti (upekl buchtu, pomohl uklidit po skončení apod.). My maminky často
spěcháme s rozvážením dětí.

Pozvánky do Milovic
Adventní neděle 1., 8., 15. a 22. prosince – Modlitební večery se zpěvy (od 20.00 na faře
v Milovicích)

Čtvrtek 5. prosince – závěrečný večer kurzů Alfa (Rodinné centrum Milovice)

Čtvrtek 5. prosince – Nikodémova Noc (od 19.15 v kostele)

Neděle 15. prosince – setkání farníků po mši svaté (v Rodinném centru)

Neděle 15. prosince – Putování za světlem – akce nejen pro rodiny s dětmi; zahájení
v 16.00 na faře
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Úterý 24. prosince – Pojďme spolu do Betléma – od 11 do 14 hodin otevřený kostel pro
veřejnost

Neděle 5. ledna 2014 – Tříkrálový koncert (viz aktivity charity)

Putování svaté rodiny
Akce je pro rodiny nebo jednotlivce ve farnosti, kteří budou ochotni během adventu na
jeden den „ubytovat Svatou rodinu“. Ikona Svaté rodiny poputuje od rodiny k rodině,
přičemž při předání ikony se vždy obě rodiny u ikony společně pomodlí. Putování začíná
na 1. neděli adventní (1. 12.) a končí večer před štědrým dnem. V pondělí 23. 12. se všichni
farníci setkají při společné modlitbě v kostele. Kdo by takto chtěl prožít den se Svatou
rodinou, nechť se do první neděle Adventní (1. 12.) přihlásí: milovice@farnost.cz, nebo
tel. 733 385 546 Dája Zikánová.

Setkání s Pánem v tichu
Možná jste si všimli, že v Milovicích se začala konat vždy ve čtvrtek před prvním pátkem
v měsíci tzv. Nikodémova noc. Co to ale je a kde se tu tato iniciativa vzala?

Nikodémova noc spočívá v tom, že od večera až do stanovené doby v noci je možné
se v kostele zúčastnit tiché adorace, během které lze přistoupit ke svátosti smíření nebo si
popovídat s knězem. Pokud je to možné, začíná Nikodémova noc mší svatou. Důležitým
prvkem Nikodémových nocí je tma. Adorace v tichu a ve tmě oprošťuje od světa plného
zvuků a obrazů. Tma vytváří atmosféru intimity a pomáhá nalézt odvahu přijít a setkat se
s Pánem.

Nikodémova noc navazuje na osobu Nikodéma, farizeje a člena židovské rady, který
přišel za Ježíšem v noci (Jan 3, 1–21). Vznikla jako odpověď na otázku, jak hledat
a nacházet cestu k Ježíši v dnešním uspěchaném světě a umožnit všem setkání s Pánem
mimo pracovní dobu a ostatní povinnosti. K adoraci jsou zváni všichni. Každý může
kdykoliv přijít a kdykoliv odejít.

Iniciátory Nikodémovy noci, která se koná na řadě míst České republiky, jsou otcové
pallotini ze Slavkovic (více najdete na www.nikodemovanoc.cz).

Nové webové stránky www.milovice.farnost.cz jsou ve zkušebním provozu. Aktuality
z Milovic tak lze v těchto dnech najít na novém i na starém webu farnici.estranky.cz.

Farní zpravodaj je zdarma. Prosíme o dobrovolný příspěvek na jeho tisk. K dispozici je
rovněž v elektronické verzi na webových stránkách farnosti.
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