FARNÍ LIST VÁNOCE 2017
Milí farníci,
Adventní doba došla do
svého cíle a my opět
z plna
zpívat:

hrdla

můžeme

„Narodil

se

Kristus Pán“. Uplynul čas
k přípravě a nastal čas
k radosti. I starozákonní
kniha

Kazatel

nás

seznamuje s tím, že vždy je důležité načasování, čteme v ní například:
„Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Je
čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat; je čas zabíjet i čas
léčit, čas bořit i čas budovat…“. I narození našeho Pána mělo svůj
čas, a když ten čas nastal, narodil se Kristus Pán, Boží Syn a syn
Mariin. Tento chlapec nesl jméno Ježíš, což znamená: Bůh
zachraňuje. Bůh se totiž snaží v celých dějinách lidstva každého
člověka zachránit a přivést do zaslíbené země, a tak vstupuje do
našich osobních životů, života národů a snaží se přivádět lidské
kroky k Němu samému a pozvedat člověka k nebi. Narození Pána
Ježíše je dalším a zároveň jedinečným a největším krokem v Jeho

ustavičné snaze. Když nastal ten správný okamžik, poslal svého
Syna, aby člověku zjevil celou pravdu o Sobě. Tak skrze Pána Ježíše
a díky němu poznáváme naše nebeského Otce v Duchu svatém.
Jeho příchod a život ale nezasáhl pouze oblast našeho poznání, ale
dává nám mnoho milostí, které nám pomáhají na cestě k Bohu, ať
už je to církev, sedm svátostí, zapsané Písmo svaté, tradice,
učitelský úřad církve, atd. Kristovým příchodem se tak naplňuje
přání kancionálové písně 110, která zpívá:
Prolom, Pane, nebesa / a sestup na zemi / v život přečisté Marie Panny! /
Otcové svatí / z noci temnot volali tak bez přestání. / I my živí zde na
zemi volejme: / V srdce naše ať vstoupí, / svou milostí v nás přebývati
ráčí. / Rosa milosti Boží rač skanouti z nebe / a nás, zemský lid, k tomu
schopné učiniti, / ať můžem božská dobrodiní vděčně přijmouti. / Sláva
Otci i Synu i Duchu svatému, / jako byla na počátku, i nyní i vždycky /
a na věky věků. Amen.
Kéž se tedy milí farníci skutečně radujeme ze skutečnosti, že se
nám Kristus narodil a přinesl nám své dary - své milosti. Kéž je tedy
vždy s vděčností přijímáme a s jejich pomocí žijeme. Přeji tedy nám
všem požehnané Vánoce a hodně Boží milosti pro nový rok 2018.
Váš P. Lukáš
Na obrázku je loučeňský betlém, který byl po mnoha letech navrácen zpět na své místo.
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Kontakt: P. Lukáš Hrabánek
mobil: +420 607 959 520
email: farnostmcely@gmail.com

