
Milé děti, 

konečně jsme se dočkali, slavíme slavnost Narození Páně

Mt 1,1-25

Rodokmen  Ježíše  Krista,  syna  Davidova,  syna  Abrahámova.  
Abrahám byl otec Izákův, Izák otec Jakubův, Jakub otec Judy a jeho  
bratří. Juda byl otec Fáresa a Záry - jejich (matka) byla Tamar. Fáres byl otec Chesronův,  
Chesron otec Aramův, Aram otec Aminadabův, Aminadab otec Násónův, Násón otec Salmónův,  
Salmón otec Boazův - jeho (matka) byla Rachab. Boaz byl otec Obédův - jeho matka byla Rút.  
Obéd byl otec Jesseův, Jesse otec krále Davida. David byl otec Šalomounův - jeho (matka) byla  
žena  Uriášova.  Šalomoun  byl  otec  Rechabeamův,  Rechabeam  otec  Abijáhův,  Abijáh  otec  
Asafův, Asaf otec Josafatův, Josafat otec Jorámův, Jorám otec Uzijáhův, Uzijáh otec Jotamův,  
Jotam otec Achazův, Achaz otec Ezechiášův, Ezechiáš otec Manasesův, Manases otec Ámonův,  
Ámon otec Jošíjáhův, Jošíjáh otec Jechonjáhův a jeho bratří za babylónského vyhnanství. Po  
babylónském vyhnanství Jechonjáh byl otec Šealtielův, Šealtiel byl otec Zorobábelův, Zorobábel  
byl  otec  Abiudův,  Abiud Eliakimův,  Eliakim Azórův,  Azór  Sádókův,  Sádók Achimův,  Achim  
Eliudův,  Eliud  Eleazarův,  Eleazar  Matanův,  Matan  Jakubův.  Jakub  byl  otec  Josefa,  muže  
Marie,  z  které  se  narodil  Ježíš,  nazývaný  Kristus.  Dohromady je  to  tedy  od Abraháma po  
Davida  čtrnáct  členů  rodokmenu,  od  Davida  až  po  babylónské  vyhnanství  čtrnáct  a  od  
babylónského vyhnanství až ke Kristu čtrnáct. S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho  
matka Maria  byla  zasnoubena s  Josefem.  Ale  dříve  než  začali  spolu  bydlet,  ukázalo  se,  že  
počala  z  Ducha svatého.  Protože  její  muž  Josef  byl  spravedlivý  a  nechtěl  ji  vydat  pohaně,  
rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl:  
"Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z  
Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů." To všecko  
se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka: 'Hle, panna počne a porodí syna a dají mu  
jméno Emanuel', to znamená 'Bůh s námi'. Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu  
anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě. Ale nepoznal ji, dokud neporodila syna. A dal mu  
jméno Ježíš.

Znáte přísloví „Tichá voda, břehy mele?“ Vztahuje se na lidi, kteří toho mnoho nenamluví, ale  
hodně  udělají.  Takovým důležitým člověkem byl  svatý  Josef.  O  Josefovi  ani  Bible  mnoho 
nepíše. Papež František letošní rok vyhlásil „rokem svatého Josefa“. Chce, abychom si Josefa 
více všímali. Hlavně pro jeho poslušnost. Chápu, to slovíčko asi moc rádi nemáte. Stále se vám 
připomíná. Ale zkuste teď přes Vánoce sledovat, jak byla Josefova poslušnost pro péči o Ježíše 
důležitá. Kdyby neposlouchal, jak by to asi dopadlo s Ježíšem, s Marií a s naší spásou? Poslechl 
anděla - ve snu! A ne jednou! Marie také uvěřila, co jí anděl řekl. Hned podle toho jednala. 
Evangelista Matouš, ze kterého dnes čteme, má dokonce anděla – rádce - jako svůj atribut. V 
Josefově rodokmenu, který se na Štědrý večer čte v evangeliu, jsou známí Josefovi předkové.  
Kolik jich znáte? Byli poslušní? Jak kdo....

Zkuste letošní Vánoce prožívat očima a srdcem Josefovým. Poproste rodiče, hlavně tatínka, aby 
vám vyprávěli. Jak to asi na dnešní Štědrý den nebylo pro Josefa jednoduché? Žádné ubytování,  
natož  porodnice,  žádná  výbavička,  postýlka,  vanička  ani  kočárek.  Jaký  „štědrý  den“  měli 
mamka s taťkou, než jste se narodili? A další dny? Radujme se, protože přes všechny nesnáze  
andělé zpívají: Gloria in excelsis Deo – Sláva na výsostech Bohu!

https://www.facebook.com/KuhnuvDetskySbor/videos/gloria-in-excelsis-
deo/195677465437438/   

https://www.facebook.com/KuhnuvDetskySbor/videos/gloria-in-excelsis-deo/195677465437438/
https://www.facebook.com/KuhnuvDetskySbor/videos/gloria-in-excelsis-deo/195677465437438/


Česká mše vánoční – animovaný film

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123602023-ceska-mse-vanocni/20755211613 

Milé děti, milí rodiče, přeji Vám požehnané a pokojné prožití radosti z narozeného Ježíše, pokud 
nepůjdete na bohoslužby, přijďte se alespoň do kostela pomodlit, poklonit se malému Ježíšovi a 
pokud budete mít zájem, přijmout i Nejsvětější svátost. Denně je kostel otevřený od 14 hodin.

Tentokrát asi nebudete mít čas na nějaké doplňovačky, posílám vám všechna další evangelia,  
abyste mohli Vánoce s Pánem Ježíšem radostně prožívat :))

A pošlete fotku, jak je to u vás hezké a radostné – taky pošlu :))

Lída

Slavnost narození Páně

Půlnoční mše svatá

Lk 2,1-14

V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To  
bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby  
se dali zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta  
vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene  
Davidova,  aby  se  dal  zapsat  spolu  s  Marií,  sobě  zasnoubenou  ženou,  která  byla  v  
požehnaném stavu.  Když tam byli,  naplnil  se jí  čas,  kdy měla porodit.  A porodila svého  
prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku  
nebylo pro ně místo. V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u  
svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla  
na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: "Nebojte se! Zvěstuji  vám velikou radost,  radost pro  
všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán. To bude pro  
vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích." A náhle bylo s  
andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: "Sláva na výsostech Bohu a  
na zemi pokoj lidem, v kterých má (Bůh) zalíbení."

Za svítání – pastýřská

Lk 2,15-20

Když andělé odešli od pastýřů do nebe, řekli si pastýři mezi sebou: "Pojďme tedy do Betléma  
podívat se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil!" Pospíchali (tam) a nalezli Marii a  
Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti  
pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to  
všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili  
Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno.

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123602023-ceska-mse-vanocni/20755211613


Ve dne

Jan 1,1-18

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha.  
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl  
světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha,  
jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On  
sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého  
člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do  
vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm,  
kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A  
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce  
jednorozený Syn, plný milosti  a pravdy. Jan o něm vydával svědectví  a volal: "To je ten, o  
kterém jsem řekl:  'Ten,  který  přijde  po mně,  má  větší  důstojnost,  neboť  byl  dříve  než  já.'"  
Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše,  
milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který  
spočívá v náručí Otcově, ten (o něm) podal zprávu.

Svátek Svaté Rodiny – neděle 27. 12. - obnova manželských slibů

Lk 2,22-40

Když nadešel čas očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli (Ježíše) do Jeruzaléma, aby  
ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: `Všechno prvorozené mužského rodu ať je  
zasvěceno Pánu!'  Přitom chtěli  také podat  oběť,  jak  je  to  nařízeno v  Zákoně Páně:  pár  
hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl  
to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od  
Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí  
Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo  
obvyklé  podle  Zákona.  Vzal  si  ho  do  náručí  a  takto  velebil  Boha:  "Nyní  můžeš,  Pane,  
propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu,  
kterou  jsi  připravil  pro  všechny  národy:  světlo  k  osvícení  pohanům  a  k  slávě  tvého  
izraelského lidu." Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon  
jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: "On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v  
Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat - i tvou vlastní duší pronikne meč - aby  
vyšlo najevo smýšlení  mnoha srdcí."  Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z  
Aserova  kmene.  Byla  značně  pokročilého  věku:  mladá  se  vdala  a  sedm  roků  žila  v  
manželství, potom sama jako vdova - bylo jí už čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu a  
sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a  
mluvila  o  tom dítěti  všem,  kdo očekávali  vykoupení  Jeruzaléma.  Když  vykonali  všechno  
podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo  
plné moudrosti a milost Boží byla s ním.
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