
Je před Vánocemi a máme mnoho starostí s tím, co je třeba ještě udělat, zařídit. Chceme 

stihnout koupit nějaké dárky, uklidit a napéct cukroví. Některým ještě k tomu leze na nervy, že 

mnohde už svítí vánoční stromek a v obchodech zní koledy. My kněží se můžeme tvářit, že 

jsme nad věcí, ale ve skutečnosti jsme dětmi své doby. Sice nekupujeme dárky a nepečeme 

cukroví, ale také chceme mít uklizeno a hlavně máme kněžské služby až nad hlavu. Z určitého 

pohledu se tomu nevyhnou ani sestry v klauzurovaném klášteře. Možná jen v sobě nemají tu 

zvláštní touhu, aby už konečně byl svátek svatého Štěpána, a tím vlastně po Vánocích… 

Z kazatelen zní slova o tom, jak se nemáme honit a nepropadnout předvánočnímu shonu, 

jak máme bdít na modlitbách a připravit cestu tomu, který přichází. Přitom už nikdo není 

zvědavý na jakékoliv další požadavky, natož na moralizování. I mnozí z těch, kdo mají v srdci 

upřímnou touhu s Pánem žít a Jemu sloužit, se cítí při poslechu těch slov tak bídně, jako by na 

ně bylo nakládáno jen další břemeno, které prostě v tom množství povinností a úkolů konce 

roku v práci i doma už nejde unést. Co s tím? Jak nežít v iluzi a přitom nerezignovat na jakékoli 

prožívání adventu? Co vlastně od nás v této situaci Pán očekává? 

Jedno je jisté. Nejprve musíme vzít vážně historickou a kulturní realitu, ve které se ocitáme, 

a přestat mentorovat a naříkat. Nemohu jít přece na náměstí podříznout vánoční strom se slovy, 

že ještě nejsou Vánoce, nemohu ignorovat zvyky, které dnes patří do předvánočního období a 

násilně lidi vracet do doby minulé. Budu-li v sobě živit vnitřní naštvanost a otrávenost, nikomu 

tím neprospěji. Musí přece existovat řešení, abych i v této uspěchané době zcela nerezignoval 

na duchovní hodnoty spojené s adventem a Vánocemi a neminul to podstatné. 

Povzbudila mne myšlenka, že Ježíš při svém narození přišel do reality společnosti a kultury 

tehdejší doby, aniž by ji měnil. Naplnil ji prostě svou přítomností. Ačkoli se narodil v chlívku a 

v chudobě, jak to nikdo nečekal, nalezli ho prostí pastýři, objevili ho mágové, poznali ho 

Simeon a Anna v chrámu. Každý ho poznal v tom svém. Mnozí ho ale nepoznali a nepřijali 

právě proto, že se nevešel do jejich představ. 

Věřím, že advent je dobou čekání, ale domnívám se, že je to On, kdo spíše čeká na nás, než 

my na Něho, a že až se přece jen zklidníme a zastavíme, budeme vnímat, že je nám blízko. 

Věřím, že Ježíš stále přichází a že se může narodit i v maštali našeho shonu, našich nákupů, 

večírků a koncertů. 

 

A tak se modlím, 

abych ho objevil i uprostřed své práce a starostí, 

ve své únavě i při setkání s přáteli, 

a nečekal, až se naplní MÉ představy o Vánocích 

a o přípravě na jejich slavení. 

 

 

Převzato z www.pastorace.cz 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení     Evangelium 

29.11. 1. adventní Jer 33,14-16 1Sol 3,12-4,2 Lk 21,25-28.34-36 

6.12. 2. adventní Bar 5,1-9 Flp l,4-6.8-11 Lk 3,1-6 

13.12. 3. adventní Sof 3,14-18a Flp 4,4-7 Lk 3,10-18 

20.12. 4. adventní Mich 5,1-4a Zd 10,5-10 Lk 1,39-45 
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116. ČÍSLO                                  Advent  2015 

Drazí bratři a sestry, 

 

na první adventní neděli v našem městě vychází slunce v 7:41 a loučíme se s ním v 

16:07. Je to nepříjemný fakt, ale ubývá světla a tma přichází. Drastickým způsobem si v těchto 

dnech uvědomujeme, že temnota se vzmáhá čím dál tím víc. O této postupující temnotě, v 

jejích různých podobách, si můžete přečíst v novinách, valí se na vás z televizních zpráv a 

dalších zdrojů rádoby informací.  

S nadějí, a s vědomím této rostoucí tmy v našem okolí, zapalujeme svíce na 

adventních věncích. Nejedná se však o obyčejné světlo, i když mnozí si myslí, že ano, že je to 

jen takový hezký zvyk, který dokresluje vánoční atmosféru. Ale my víme, že je to světlo, které 

vítězí. A vítězí proto, že je to světlo Kristovo! Toto světlo však nesmí svítit jen na věncích v 

našich domovech, ale především v našich srdcích - v mém a tvém srdci! 

Je to světlo, které ohlašuje příchod. Lépe řečeno upozorňuje nás hned na dva příchody 

našeho Pána. Slova adventní preface o tom mluví zcela jasně: Neboť on přišel a stal se jedním z 

nás, splnil sliby dané praotcům a otevřel nám cestu k věčné spáse; a my v modlitbách a bdění 

čekáme, že se i na nás splní tvé sliby, až přijde, aby zjevil svou slávu. On přijde, On se vrátí! 

Jsou však slova preface skutečně logem našeho života? Opravdu v modlitbách a bdění čekáme? 

Nejsme spíše zahlceni různými starostmi, které se na nás valí? 

Nezapomínejme také, že mezi oběma viditelnými příchody, je neviditelný příchod 

tady a teď! Protože je tento příchod neviditelný, tak svět ho nezná. My ho však známe, můžeme 

a chceme z něho žít. Nenechme adventní dny, které jsou naplněny milostí, uběhnout jako voda, 

která jen steče a nic po ní nezbude. Vánoce, které nás čekají, mají být těmi nejlepšími v našem 

životě. Kristus si to přeje, touží po tom. On chce vstoupit do našeho života, chce se narodit i v 

našem srdci! … a my v modlitbách a bdění čekáme. 

 

K radostnému prožití adventní doby Vám žehná, 

+ Pavel. 

http://www.farnostchomutov.cz/


STANE SE 

 

*  pozor změna * Ranní mše svaté v týdnu v DOBĚ ADVENTNÍ jsou v 7.00 HOD.  *  

 Ve středu 2.12. po večerní mši sv. je setkání ERF. 

 Ve čtvrtek 3.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V pátek 4.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů. 

 V pátek 4.12. v 17.00 hod. bude poutní mše sv. v kostele sv. Barbory. 

V sobotu 5.12. bude adventní farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  

v 7.00 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.  

 V sobotu 5.12. ve 14.00 hod. bude mše svatá na Květnově. 

 V neděli 6.12. v 10.00 hod. při mši svaté nás navštíví sv. Mikuláš. Děti a rodiče, jste 

zvláště zváni na tuto mši sv. 

V neděli 6.12. v 11.15 hod. bude v Droužkovicích poutní mše sv. Jste srdečně zváni! 

Mše sv. v Údlicích tuto neděli nebude. 

 V neděli 6.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

 V pondělí 7.12. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře. 

 Ve čtvrtek 10.12. v 17 hod. bude na děkanství setkání manželat. 

 

V sobotu 12.12. v 17.30 hod. bude v kostele sv. Barbory ADVENTNÍ KONCERT. 

Všichni jste srdečně zváni! 

 V neděli 13.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně v kostele sv. Petra a Pavla. 

 

V týdnu od 14.12. – 21.12. můžete na děkanství přinést balíčky cukroví pro nemocné.  

 Ve čtvrtek 17.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V pátek 18.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů. 

 

 V pondělí 21.12. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře. 

 

 

 

Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky bude takto: 

 

V děkanském kostele tato možnost bude v úterý 22.12. od 16.00 – 18.00 hod. 

V 18.00 hod. bude mimořádně mše sv. s poděkováním za přijatou svátost smíření. 

V kostele sv. Barbory též v úterý 22.12. přede mší sv. od 16.00 hod.  

 

Během samotných svátků to již bývá obtížné. Využijte tedy tyto možnosti, aby slavení 

Vánočních svátků bylo především narození Krista Pána v našich srdcích. 

 

V Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří nemohou 

z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli má účast na této mši sv. nedělní platnost. 

 

 

 

SERIÁL O ODPUSTCÍCH – ČTYŘI USTANOVENÍ OBECNĚJŠÍHO RÁZU – USTANOVENÍ II. 

Po malé „dušičkové“ odbočce v minulém dílu se vrátíme k základním, obecným 

ustanovením o odpustcích. Tematicky se nám toto druhé ustanovení hodí k charitní činnosti, se 

kterou má naše farnost bohaté zkušenosti (aktuálně 21.11.2015 proběhla za účasti Oblastní 

charity Chomutov celonárodní Potravinová sbírka, do které jste se mnozí zapojili jak prací, tak 

potravinovým příspěvkem, chystá se další ročník Tříkrálové sbírky, kde bude potřeba pomoci 

farníků i jejich štědrosti, na faře funguje sběr a výdej šatstva a potravin osobám v nouzi atd.). 

Nějaká „organizace“ ale odpustek nezíská, to je milost, která se nabízí konkrétně každému z 

nás. Jak tedy druhé obecné ustanovení zní? 

II. Uděluje se částečný odpustek věřícímu, který v duchu víry a s milosrdným srdcem 

dává sebe samého i svůj majetek k dispozici bratřím, kteří se nacházejí v nouzi. 

Toto ustanovení vede křesťana k tomu, aby po Kristově příkladu co nejčastěji konal skutky 

lásky a milosrdenství. 

Ovšem ne všechny skutky lásky jsou obdařeny odpustky. Odpustky přísluší těm skutkům, 

které jsou vykonány pro bratry, „kteří se nacházejí v nouzi“, týkající se kupříkladu jídla či 

oděvu pro tělo, nebo poučení a posily pro duši. 

„Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na 

cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, 

byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně. … Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z 

těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“ Mt 25,35-36. 40 

„Kdo rozdává, ať to dělá velkodušně. … Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí s radostí. 

... V bratrské lásce se navzájem mějte srdečně rádi, v uctivosti předcházejte jeden druhého. V 

horlivosti neochabujte, duchem buďte horliví, služte Pánu… S věřícími se podílejte na jejich 

životních potřebách, ochotně poskytujte pohostinství. Řím 12,8.10-11.13 

„Dokud tedy máme ještě čas, prokazujme dobro všem, ale zvláště těm, kdo vírou patří s 

námi do stejné rodiny.“ Gal 6,10 

„Zbožnost ryzí a bezvadná před Bohem a Otcem je tato: ujímat se sirotků a vdov v jejich 

tísni a uchovat se neposkvrněný od světa.“ Jak 1,27 

„Jestliže má někdo majetek a vidí, že jeho bratr je v nouzi, ale zavře před ním svoje srdce - 

jak v něm může zůstávat Boží láska? Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, 

doopravdy!“ 1 Jan 3,17-18 

 

ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ P. VOJTĚCHA KODETA 

Většina z nás žije úplně stejně, ať je advent nebo advent není. Možná se někdy vzchopíme 

jít na ranní roráty, ale pro většinu současníků je období adventu jedním z nejhektičtějších v 

roce. Komplikuje se nám to i tím, že jsme na konci kalendářního roku, v práci děláme 

uzávěrky, účastníme se vánočních večírků a vánočních koncertů. Z období přípravy se stalo 

období slavení a honění se, abychom nejlépe hned po Vánocích mohli odjet na dovolenou. 

Advent se nám nějak ztratil. 

 


