
List Mladoboleslavanům 

My, lidé usilující o pokoj a zbožnost v naší farnosti, Vám všem přejeme milost a 

lásku Kristovu. Často se modlíme na úmysly všech Bohem oblíbených farníků. O 

to, že nás Kristus vyslýchá, se přesvědčujeme vždy, když se naplní kostel. Naším 

trvalým přáním ale je, aby Vaše víra byla žhavější. Když bude Vaše víra 

aktivnější, bude to prospívat nejen Vám, ale i Vašemu okolí, protože tak to Bůh 

chce a tak to i činil. Boží myšlenky jsou totiž svaté – budeme konat dobrou a 

spravedlivou vůli. 

Doba adventní již pokročila, měli bychom se připravit na příchod Ježíše. Těšíme 

se na narození Ježíše a krátíme si čas zapalováním čtyř svící na adventním věnci. 

Adventní věnec má tvar kruhu, protože Boží láska je nekonečná. Svíce jsou 

nejlépe fialové, protože fialová je barva pokání, pokory a očekávání. Snažíme se 

též očistit naše duše z lehkých i těžkých hříchů. Otevřme svá srdce tak, aby do 

nich mohl vstoupit Ježíš Kristus! Neměli bychom se chovat jako lidé, kteří 

nechtěli přijmout pod svou střechu Pannu Marii, která očekávala narození 

Ježíše. Proto se musel narodit ve chlévě.  

Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, 

že počala z Ducha svatého. Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka 

Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z 

Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto 

se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu 

zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou 

manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu 

jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ To všechno se stalo, aby 

se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: ‚Hle, panna počne a porodí syna a dají 

mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘. Když se Josef probudil ze 

spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. 

Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš  /Mt 1, 18-25/. 

Mějte na mysli tato slova, žijte v pokoji a míru a snažte se zalíbit Bohu, který 

nám v adventu seslal svého Syna. To Vám přejí 

                    děvčata z farnosti NPM Ml. Boleslav,  katechetický kroužek 6.-8.třída  


