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NA KONCI CESTY NENÍ CESTA, NÝBRŽ CÍL…
NA KONCI ZIMY NENÍ ZIMA, NÝBRŽ JARO…
NA KONCI NOCI NENÍ NOC, ALE SVÍTÁNÍ…
NA KONCI ADVENTU NENÍ ADVENT, NÝBRŽ NAROZENÍ PÁNĚ…
NA KONCI SMRTI NENÍ SMRT, NÝBRŽ ŽIVOT…

Milí farníci,
minulou neděli jsem vstoupili do dalšího liturgického roku, tedy začala

doba adventní. Advent je období, kdy se připravujeme na oslavu Ježíšova
příchodu na tento svět – do lidské společnosti, do lidských vztahů, do
lidských radostí i starostí. Adventní období nemá být jen oslavou minulých
událostí, má Ježíšův příchod a vstup do dějin před víc jak dvěma tisíci lety
oslavovat, aktualizovat a i zpřítomňovat. Ježíš totiž přišel k lidem všech
dob a všech koutů světa. A když se dnes v církvi hlásá Kristova radostná
zvěst – hlásá ji sám Kristus. Jeho slova: „Co jste udělali jednomu
z nejmenších, udělali jste mně“, zní a platí stále, až do dnešních dnů.
K tomu abychom účinně slavili Advent, je třeba se učit naslouchat
Ježíšovu slovu, které stále znovu zaznívá… Advent znamená učit se živě
potkávat Krista, který přichází po cestách našeho století a který se dotýká i
srdcí a ran dnešní doby. Advent v překladu znamená příchod…
Na co o Vánocích nezapomenout?

Říká se, že o Vánocích se otvírají lidská srdce. Ano, je tomu tak – co to
však znamená? Je to doba, kdy si lidé vzájemně projevují více lásky, kdy ji
více dávají najevo a nestydí se za ní. Je to také velká příležitost
k odpuštění a k usmíření všude tam, kde došlo k nedorozumění a
hořkostem…

Ani při všech těch vánočních starostech a radostech, při světle
vánočních svíček a dětských očí, bychom neměli zapomenout: o Vánocích
se po celém světě slaví narození Ježíše Krista. Tehdy před víc jak dvěma
tisíci léty vstoupilo do lidských dějin něco zcela zvláštního, vzácného,
jedinečného – jako výzva celému lidstvu. I naše letošní Vánoce by měly být
něčím vzácným, zvláštním, třebaže se v našem životě opakují už kdoví po
kolikáté…

Přeji Vám všem požehnané adventní očekávání a opravdovou vánoční
radost z narození našeho Spasitele!

P. Radek Vašinek
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Adventní zamyšlení - stavíme na správném základě?

Přichází vystřízlivění. Země a její bohatství není nevyčerpatelné, neustálý
šturm za zvyšováním spotřeby má své meze. Nenasytnost několika
manažerů největší americké hypoteční banky přinesla celosvětové
důsledky – i v našem městě přišlo o práci tisíce agenturních pracovníků.
Odkloní se naše společnost od model ve spotřebních chrámech? To, co
máme, to, co nám zbývá, je pořád dost na to, abychom mohli pomáhat
těm opravdu potřebným. Náš poklad není v tom pozemském, pomíjivém,
budujme si jej v nebi tím, že dokážeme potlačit vlastní egoismus.
Zamysleme se nad tím, zda náš život v letošním roce byl budován na
skále, zda není potřeba na naší cestě k Bohu něco napravit.

Vážíme si  Vaší ochoty přispívat na charitu i chod farnosti. Z Vámi
věnovaných prostředků jsme letos mohli věnovat 124 000 Kč na
rekonstrukci fary, 65 000 Kč bylo použito na rekonstrukci andělů bočního
oltáře Panny Marie Bolestné. Vaše příspěvky rovněž částečně kryly
náklady na přípravu rekonstrukce románského portálu kostela ve Vinci.
Úhrn daňově odpočitalených darů v tomto roce činí zatím 36 500 Kč
(necelých 54 % loňské skutečnosti) – připomínáme, že z takto
darovaných prostředků lze získat vratku daně. Hlavní náš příjem pochází
z nedělních sbírek – děkujeme za Vaši štědrost.

Organizací nedělní sbírky se zabývala farní rada - výsledkem jsou
následující doporučení a opatření:
a) pokud aktuálně máte příliš velkou bankovku, kterou v této hodnotě
nemáte v úmyslu do sbírky investovat, je vhodnější a časově úspornější
tuto částku přiložit k Vašemu daru ve sbírce příští a ustoupit tak od
rozměňování hotovosti při sbírce,
b) máte-li jen velice vysokou bankovku a chcete přesto aktuálně přispět
jejím zlomkem, lze toto řešit i po mši v sakristii,
c) bude zaručena vyšší technická a organizační bezpečnost vybrané
hotovosti od průběhu vlastní sbírky až po její přepočítání a zaevidování.

Pokojné Vánoce a hojnost Božího požehnání v novém roce Vám přeje

M. Mareš, místopředseda farní rady



V týdnu před misijní nedělí jsme měli při středeční hodině náboženství
možnost mezi sebou přivítat misionáře z Bulharska. V městě Kazanlaku
působí kněz naší diecéze P. Petr Němec. Hodina byla vzájemným
dialogem.

Po ní krátce hodinu zhodnotil: „ Setkal jsem se na hodině s tím, co
zastává jeden učitel, který spolupracuje s naší salesiánskou komunitou
v Kazanlaku. Ten dává přednost výchově před vzděláváním. Když má při
hodině šanci výchovně působit, je výchova prioritou. Výchovný okamžik
je jedinečnou příležitostí, vyučovanou látku dohoním v příští hodině.“

Jedna z otázek naší soutěže „ANO – NE“ zněla: Když brankář
úmyslně srazí útočníka, proviní se proti pátému přikázání? Ve skupině
máme brankáře/ P. Němec měl možnost setkat se s naší soutěží. Já měl
možnost setkat se s názorem bulharského učitele. „ Výchova má
přednost před vzděláváním.“ Dodávám: ve škole i doma.

František Němeček
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Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala veverky: „Co pro tebe
znamenají Vánoce?“ Veverka odpověděla: „Pro mne Vánoce znamenají
krásný stromeček ozdobený spoustou svíček a cukrovím, které mám tak
ráda.“ Liška se připojila se svou představou: „ Pro mne samozřejmě
nesmí chybět voňavá pečená husička. Bez pečínky by to opravdové
Vánoce nebyly.“

Do řeči se jim vložil medvěd: „Vánočka! O Vánocích musím mít
obrovskou sladkou vánočku!“ Slyšet se dala také straka: „Podle mne
jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící šperky. O Vánocích se má
všechno jen třpytit.

Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: „Vánoce dělá Vánocemi teprve
šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě láhve!“ A osel, který to už
nevydržel, se rychle zmocnil slova: „Vole, zbláznil ses? Vždyť o Vánocích
je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?“ Vůl se zastyděl,
sklopil velkou hlavu a zabučel: „A vědí to vůbec lidé?“

(Převzato z knihy Bruno Ferrera:  Vánoční příběhy pro potěchu duše.)

Setkání s misionářem

Vánoční zvířecí sněm



Farní občasník - slouží pouze pro vnitřní potřebu – str. 4

Pro děti

Mons. Janu Baxantovi bylo 22.11. v katedrále sv. Štěpána uděleno
biskupské svěcení. Biskup Jan byl milý, srdečný a přátelský, vzhlížíme k
němu s nadějí ve změny, které naše diecéze potřebuje. Za laiky dostal
kytici deseti různobarevných růží, symbolizující 10 vikariátů naší diecéze.
On bude tím, kdo nás bude vázat k sobě navzájem a tím i k Bohu.
Na začátku naší společné cesty nám biskup Jan připomenul slova z
Evangelia sv. Jana: Ježíš řekl: Já jsem světlo světa. Kdo mně následuje,
nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12). Co jsem
sám poznal, osobně zakusil, tisíckrát si ověřil, to Vám svěřuji jako výzvu.
Modleme se, ať biskup Jan v duchu svého hesla „Ať vidím!“ moudře vede
naši diecézi. M. Mareš

Ať vidím…
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Od 9. do 11. 1. 2009 organizuje farní charita v Mladé Boleslavi Tříkrálovou
sbírku.

Předchozí dvě sbírky pomáhalo realizovat Mateřské centrum a skautský
oddíl. Povedlo se nám nejen zvýšit výtěžek, ale společnou prací pro
dobrou věc se velmi sblížit a uvědomit si, že jsme i jako realizátoři sbírky
byli velmi obdarováni.

Chtěli bychom dát novému ročníku sbírky nový rozměr, zapojit do ní
farnost. Cítíme tu možnost společného dobrého díla, evangelizačního
působení, šance posílit farní společenství. Všechny, kdo by se na
přípravě či realizaci sbírky chtěli podílet, zveme 9.12. 2008 v 19 hod na
faru. Potřebujeme zejména nositele kasiček, tj. osoby starší 15 let, kteří by
doprovázeli koledníky. Zveme i rodiče, kteří by byli ochotni vyslat své děti
jako koledníky, abychom je mohli seznámit s přípravou, průběhem i
záměrem sbírky. Samozřejmě i všechny ostatní, kteří by byli ochotni
pomoci při přípravě kostýmů, organizování skupinek koledníků apod.

Za organizátory sbírky

Ivana Kolínová

Tříkrálová sbírka

24. 12. 2008 – Štědrý den

MLADÁ BOLESLAV - Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie
16:00 – Vánoční mše sv. pro rodiny s dětmi.
24:00 – Mše sv. ze slavnosti Narození Páně v noci - „půlnoční“.

STRENICE - Kostel Sv. Bartoloměje
15:30 - Mše sv. ze slavnosti Narození Páně.

BEZNO - Kostel Sv. Petra a Pavla
24:00 – Mše sv. ze slavnosti Narození Páně v noci – „půlnoční“.

Přehled vánočních bohoslužeb v Mladé Boleslavi a okolí
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Přehled vánočních bohoslužeb v Mladé Boleslavi a okolí

25. 12. 2008 – Boží Hod Vánoční

MLADÁ BOLESLAV - Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie
10:00 – Mše sv. ze Slavnosti Narození Páně ve dne.

Zazní „Česká mše vánoční“ od Jana Jakuba Ryby.
- Domov s pečovatelskou službou na sídlišti

16:00 – Mše sv. ze Slavnosti Narození Páně ve dne.
- Kostel Sv. Jana Nepomuckého

18:00 – Mše sv. ze Slavnosti Narození Páně ve dne.

KRNSKO - Farní kaple Narození Páně
14:00 – Mše sv. ze Slavnosti Narození Páně ve dne.

26.12. 2008 – Svátek Sv. Štěpána, prvomučedníka

MLADÁ BOLESLAV - Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie
9:00 – Mše sv. ze Svátku Sv. Štěpána, prvomučedníka.

10:30 – Mše sv. ze Svátku Sv. Štěpána, prvomučedníka.
- Kostel Sv. Jana Nepomuckého

18:00 – Mše sv. ze Svátku Sv. Štěpána, prvomučedníka.

28. 12. 2008

HORKY NAD JIZEROU - Farní kaple Narození Páně (na návsi)
15:00 – Mše sv. ze Svátku Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

31. 12. 2008

MLADÁ BOLESLAV - Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie
16:00 – Mše sv. na poděkování za uplynulý rok.

1.1. 2009 – Nový rok

MLADÁ BOLESLAV - Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie
9:00 – Mše sv. ze Slavnosti Matky Boží, Panny Marie.

10:30 – Mše sv. ze Slavnosti Matky Boží, Panny Marie.
- Kostel Sv. Jana Nepomuckého

18:00 – Mše sv. ze Slavnosti Matky Boží, Panny Marie.



Vánoční jablíčko

Také letos si chceme na
štědrovečerní mši svaté

24.12.2008 v 16.00 hod
udělat vzájemně radost

a při  pozdravení pokoje
si navzájem předáme

jablíčko. Darování jablíčka
svému bližnímu

symbolizuje naši štědrost.
Nezapomeňte si proto

s sebou vzít do
kostela jablíčko.

Dětské zpívání

Již třetím rokem se s dětmi scházíme
na dětských mších a doprovázíme
bohoslužbu zpěvem. Někdy s menším,
někdy s větším úspěchem. Dříve jsme
písničky rozdávali, ale zásoby se rychle
vyčerpaly. A tak po připomínce rodičů,
že by děti potřebovaly zpěvníky, aby se
mohly písničky lépe naučit a zazpívat si
třeba i doma, nabízíme toto řešení.

Písničky opět nakopírujeme a rozdáme dětem. Úkolem dětí i rodičů
bude vyrobit si doma pěkný, odolný zpěvník, který si budou děti
nosit s sebou na mši svatou. Už se moc těším na výtvarné nápady.

Mám ještě prosbu na všechny, kteří by se chtěli aktivně k našemu
zpívání připojit a pomoci, ať se po dětské mši svaté ozvou,
abychom se mohli domluvit. Uvítáme všechny hudebně nadané,
zvláště hledáme kytaristu, který by mohl pravidelně pomáhat a
rozvíjet naše aktivity.



Zanedlouho začne plesová sezona a tak
bychom Vás chtěli pozvat na již

3.  farní ekumenický ples, který se bude
konat 24.ledna 2009 v prostorách

kulturního domu SVĚT.
Začátek je ve 20.00.

Čeká Vás kulturní program, příjemná
atmosféra a bohatá tombola.

Plesy se v minulých letech náramně vydařily
a doufáme, že tomu bude i letos. Atmosféru
plesu tvoří nejen kapela, ale především my
sami. Obracíme se proto na všechny ochotné,
kteří chtějí pomoci, aby se přihlásili v sakristii
a zanechali tam kontakt na sebe.  V lednu
svoláme přípravnou schůzku.

Uvítáme také dary a příspěvky do tomboly,
která tvoří to správné půlnoční koření
každého plesu. Příspěvky můžete již nyní
zanechat na faře. Předem děkujeme
a TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU A TANČENOU



V roce 2006 jsme poprvé vytiskli
dětské kalendáře, které stejně jako
letos byly sestaveny z výtvarných
prací dětí. Z prodeje těchto kalendářů
jsme zakoupili koberec, který je
dodnes hojně využíván na faře pro
výuku náboženství a další aktivity
dětí a mládeže.

Také letos máte možnost si zakoupit
v sakristii kalendář, který byl vyroben
z obrázků, které malovaly naše děti
na téma život Pána Ježíše.
Cena jednoho kalendáře ve
velikosti A4  činní 150,-Kč.
V sakristii si také můžete objednat
velké kalendáře ve velikost A3,
jejichž cena bude stanovena až podle
skutečného počtu objednávek.
Orientační cena je 280,- až 345,- Kč.
(cena 280,- Kč je při celkovém odběru pro
farnost 30ks a více)
Oba typy kalendářů jsou vystaveny v
boční lodi na nástěnce.
Podpořte prosím naši benefiční akci,
z které chceme zakoupit další
katechetické pomůcky.

Důležité upozornění a omluva
Při tisku kalendáře došlo k chybě,
kterou chceme napravit. Autorkou
obrázku – příchod Tří králů je
devítiletá Eliška Mendlíková, které se
tímto omlouváme. Kde to bylo
možné, chybu jsme opravili.



Také letos jsme pro období
adventu připravili pro děti
pěkný adventní program.

Nejmenší děti ponesou na
začátku každé nedělní mše
svoji vyrobenou lampičku se
zapálenou svíčkou.

Pokud si některé děti si
nestačily svoji lucerničku ještě
vyrobit, mohou si předlohu
vyzvednout v sakristii.

Pro starší děti vyrostla v boční lodi arciděkanského kostela jabloň,
na které se urodila speciální adventní jablíčka. Na každém jablíčku
napsán úkol na jeden adventní týden.

Tato úkoly jsou zaměřeny na:

1. týden – službu bližnímu
2. týden – modlitbu
3. týden – komunikaci v rodině
4. týden – sebeovládání a sebevýchovu

Červená jablíčka jsou určena pro mladší děti do 5. třídy.
Zelená jablíčka skrývají úkoly pro starší děti od 6. třídy výš.

Rodiče prosím o vstřícnost, koordinaci, trpělivost a pomoc při
plnění úkolů, dětem přeji dostatek elánu a odhodlání při plnění
úkolů.

Pokud se Vám daný úkol podaří splnit, alespoň z poloviny,
jablíčko si podepište a dejte do připraveného košíku na nástěnce
v kostele.


