VÁNOCE 1967

V ZAMYŠLENI NAD DIVEM

VTĚLENI.

Vtělení znamená spojení Boha-Tvůrce se stvořením, spojení neko
nečného s tím konečným. Div Vtělení je nepojatý. Nikdo nemůže plně
pochopit spojení lidská a božská přirozenosti v jedná božská osobě.
Vtělení - Inka mace znamená, že druhá Božská osoba, přijala lidskou
přirozenost s tělem i duchem.
že by nekonečno mohlo vůbec mysliti O' skončenosti ? A tím méně
je stvořit,milovat,vykoupit, umřít za ně ? To je skoro neuvěřitelná.
Duch se vzpírá při tomto pomyšlení. A zvláště když z dějin spásy ví
me, že konečno může ignorovat, odmítnout nekonečno.Svobodná lidská
vďLe zkazila první Boží stvoření. A nyní druhý Jeho pokus,tak nez
měrný, víc osobní a tedy účinnější. Komu,čemu to jen přičísti ?

Vtělení - Inkarnace I Co tím Boží nekonečná bytost získá ? Celé
stvoření nemůže přidat nic k jeho nekonečnému štěstí. Jeho dech vše
stvořil a může stvořit ještě i nyní kolik světfl. Bůh chce tedy něco
víc, něco z naší svobodná vůle, něco, co nelze vynutit na lidském
stvoření, chce lásku toho, kdo ji může odepřít. Proto nekonečný Bůh
množí výzvy, se siluje snahy včetně popudu neviditelné milosti.
Ano ink BŮh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal...,
aby napravil, co pokazil hřích, a tak zharmonizoval stvoření.

A.P.
Krásná

, svátá

dobo

vánoční.

Nad vesničkou klene se nádherné bledé nebe, osvícená ztrnulou
tváří mě sice, vyté čkervané zlatými hřeby hvězd. V tmavé jejich mota
nici vleče se mléčná dráha jak květnatou loukou přetažená linie bělavého plátna. Lampičky hoří a hasnou, vzplanou a zase zhasínají. Ted jedna z nich jakoby se utrhla - zvolna, zticha - lehounkou křiv
kou jak zlaté ptáče snáší se k zemi.— Štastně vzdychá bělostná země
v tichu jiskřivých hvězd,čisto a jasno je v duších všech věrných ,
sváto a vlídno v srdcích všech za jednou se nesoucích zvěstí,jejíž
písmo zdá se být vdechnuto' i do nebe : ” Narodil se Kristus Pán Veselme se 1 n

A ještě stále tak sladce zvučí tichou nocí radostná křídlovka---Dědinka dýchá za horami skrytá v skromném své zákoutí,žlutými svě-'
týlky hrají okénka, o sněžené chaty jak stádo bílých oveček tulí se
k sobě v milouriká přítulnosti rodinná důvěry.-------

Krásná, svátá dobo vánoční X
Alois a Vilám Mrštíkcvé : Rok na vsi.
Náš mistr- Jiří Karger zobrazil na titulním listě scénu Naro
zení Páně,jak mu tanula na mysli při pohledu na gotické okno našich
katedrál •

XeSKE VÁNOCE V LOS ANGELES, CALIFORNIA 1967.
Slavná mše svata na Hod Boži vánoční v
25. prosince 1967 v 10. hodin dopoledne

LOYOLA

pondčli

v

kapli

HIGH SCHOOL , 1901 Venice Blvd, v Los Angeles.

Slavné' GLORIA IN EXCELSIS DEO

a ČESK1Í KOLEDY A ZPŽVY

VÁNOČNÍ, jak je upravil pro televisní a rozhlasové vy
sílaní EDUARD INGRI^f - zpívají Nina INGRIŠÓVá', Marta

VODOVÁ, Jaroslav ČADEK a Jiří DOSTAL.
Příležitost k přijetí svátosti pokání od 9.30 dopoledne
před mŠí svátou.

Po 'bohoslužbách v auditoriu se podává káva s vánočkou.
VanoŠni
nadílka
pro dšti následuje.

PríŽtí česke* služby Boží budou o IV.nedŠli po
v nedŽli 28. ledna 1968.

Zjevení Panš

Všechny veŽící krajany a krajanky na ces ká V a n o c e
srdečná zve
z
Váš v Kristu oddaný

Telefon :
462-6311

P. Adolf PELIKAN,S. J.
6657 Sunset Boulevard
HOLLYWOOD, CALI F. 90028

VESELÉ VÁNOCE

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

