
 VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY  V CHOMUTOVSKÉM  OBVODU 

 

24. 12. (ČT) Štědrý den  

DĚKANSKÝ KOSTEL:    7.00 mše svatá 

DĚKANSKÝ KOSTEL: 16.00 mše svatá pro děti a mládež s VÁNOČNÍ HROU 

KOSTEL SV. BARBORY: 16.00 mše svatá  

DĚKANSKÝ KOSTEL:  22.30 „půlnoční“ mše svatá 

OKOLÍ:      21.00 Droužkovice     23.00 Místo   

25. 12.  (PÁ) Slavnost Narození Páně (Boží hod vánoční)  zasvěcený svátek 

DĚKANSKÝ KOSTEL:   8.00 mše svatá   10.00 mše svatá   

KOSTEL SV. BARBORY: 18.00 mše svatá 

OKOLÍ:      10.00 Údlice      14.00 Vysoká Jedle   

26. 12. (SO) SV. ŠTĚPÁN    2. svátek vánoční 
DĚKANSKÝ KOSTEL:   9.00 mše svatá           10.00 Domov pro seniory Písečná 

KOSTEL SV. BARBORY: 17.00 mše svatá 

OKOLÍ:        14.00 Březno 

27. 12. (NE) SVATÁ RODINA JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA Svátek 
DĚKANSKÝ KOSTEL:   8.00 mše svatá 

10.00 mše svatá    manželé si připomenou svůj slib   

KOSTEL SV. BARBORY: 18.00 mše svatá 

OKOLÍ:        8.30 Údlice     11.15 Droužkovice  

28. 12. (PO) sv. Mláďátka betlémská  Svátek 

DĚKANSKÝ KOSTEL:   7.15 mše svatá   

29. 12. (ÚT) 

DĚKANSKÝ KOSTEL:   7.15 mše svatá  

KOSTEL SV. BARBORY: 17.00 mše svatá  

30. 12. (ST) 

DĚKANSKÝ KOSTEL:    7.15 mše svatá 

KOSTEL SV. BARBORY: 17.00 mše svatá 

DĚKANSKÝ KOSTEL: 18.00 mše svatá   

31. 12. (ČT) sv. Silvestr 

DĚKANSKÝ KOSTEL:    7.15 mše svatá 

DĚKANSKÝ KOSTEL: 16.00 mše svatá       – na poděkování za uplynulý rok  

KOSTEL SV. BARBORY: 16.00 mše svatá – na poděkování za uplynulý rok 

OKOLÍ:   16.00 Údlice: bohoslužba slova – na poděkování za uplynulý rok 

1. 1. 2016 (PÁ) Slavnost Matky Boží, Panny Marie          zasvěcený svátek 

DĚKANSKÝ KOSTEL:   8.00 mše svatá   10.00 mše svatá      

KOSTEL SV. BARBORY: 18.00 mše svatá 

OKOLÍ:      8.30 Údlice       11.15 Droužkovice  

2. 1.  (SO)     
DĚKANSKÝ KOSTEL:   7.15 mše svatá           14.00 Květnov 

3. 1.  (NE) Nejsvětější Jméno Ježíš   
DĚKANSKÝ KOSTEL:   8.00 mše svatá   10.00 mše svatá   

KOSTEL SV. BARBORY: 18.00 mše svatá 
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117. ČÍSLO                                  Vánoce  2015 

Drazí bratři a sestry, 

venite adoremus, pojďte klaňme se! Těmito slovy nás církev vybízí k chvále Boha každé 

ráno při uvedení do první modlitby dne. Každé ráno takto vítáme den, vycházející slunce. V 

těchto dnech nás však vybízejí mnohem naléhavěji, volají, doslova burcují naše srdce, protože 

vychází pravé Světlo! 

Venite - pojďte, projděme spolu ony čtyři mše, které nás postupně uvádějí do velikého 

tajemství. První mší je vigilie: je večer, slunce již zapadlo, tma se ujímá své vlády. A my jsme 

naplněni očekáváním, celý advent se sbíhá, prostupuje a naplňuje naši duši. Dnes je tu ono 

dychtivé očekávání, na které nám liturgie církve odpovídá: Dnes poznáte, že přijde Pán a spasí 

nás, a zítra uvidíte jeho slávu. Společně se pak obracíme na svého Otce slovy: Dopřáváš nám, 

Bože, abychom každý rok s radostí očekávali slavnost našeho vykoupení a vítali tvého Syna 

jako Vykupitele všeho lidstva! 

Večer pokračuje a my prožíváme tuto posvátnou noc. Rozbalujeme dychtivě dárky a o 

půlnoci rozbalujeme ten největší dar: Bože, tys ozářil tuto posvátnou noc jasem pravého světla 

a dals nám poznat, že se tvůj Syn pro naši spásu stal člověkem! Naše srdce by chtělo bdít celou 

noc, oslavovat, zpívat, chválit milosrdného Boha, ale tělo je slabé a my usínáme. 

Za svítání se probouzíme do mrazivého rána. Váháme, naše mysl a paměť selhávají. 

Objevují se otázky: Je tomu opravdu tak? Je to možné? Nebyl to jen krásný sen? Zdráháme se 

uvěřit. Jdeme se přesvědčit a spolu s pastýři nalézáme jen chudé rodiče a bezbranné dítě. 

Smysly klamou, nevidíme nic víc než sentimentální scénu. Vycházející slunce však proniká 

ony temné pochyby a pohled víry získává barvy a oživuje ony postavy: Všemohoucí Bože, tvé 

vtělené Slovo nás prozářilo novým světlem; dej, prosíme, ať víra, která svítí v našich srdcích, 

září i z našich skutků! 

Pravé světlo proniká tento radostný den. A tak jako slunce září na nebi, tak září v našem 

srdci Janův prolog, který vrhá světlo na totožnost onoho bezbranného dítěte v jeslích: Slovo se 

stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený 

Syn, plný milosti a pravdy. A tato pravda nás osměluje až k neuvěřitelným slovům: Bože, tys 

obdivuhodně stvořil člověka, a s ještě větší láskou jsi ho obnovil, vždyť tvůj Syn se stal jedním z 

nás a má účast na našem lidském životě; dej, ať my máme účast na jeho božství! Veliké 

tajemství této podivuhodné výměny nás vede ke zpěvu: Adeste fideles, laeti triumphantes, 
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venite, venite in Betlehem. Natum videte Regem angelorum. Venite adoremus, venite adoremus, 

venite adoremus Dominum! 

 

K pokojnému a radostnému prožití svátků narození našeho Pána Vám žehná, 

+ Pavel. 

STANE SE 
 

 

 V sobotu 2.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V neděli 3.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 V pondělí 4.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů. 

V první lednové dny se bude konat v našem městě a farnosti Tříkrálová sbírka. 

Ve středu 6.1. od 11 do 16 hod. bude probíhat prodej tříkrálového guláše na náměstí 1. 

máje v Chomutově, čímž můžete také přispět na Tříkrálovou sbírku. 

V odpoledních hodinách bude k vidění průvod Tří králů. 

 

 Ve středu 6.1. je Slavnost Zjevení Páně, kdy bude žehnání Tříkrálové vody, kadidla a 

křídy, jak v děkanském kostele při mši sv. v 7.15 hod. a v 18.00 hod., tak také v 

kostele sv. Barbory v 17 hod.   

 Ve čtvrtek 7.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V pátek 8.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů. 

 V neděli 10.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně. 

 

13. ledna 2016 je tak jako každý rok ve Filipově ve 4.00 hodiny ráno mše svatá. 
Vyjíždí se v úterý 12.1. ve 23.00 hod. z Palackého. Zájemci, zapisujte se na arch. 

 

 Ve čtvrtek 14.1. v 9.30 hod. bude mše sv. v Otvicích při příležitosti vikariátní kněžské 

konference v Jirkově. Všichni jste srdečně zváni na mši svatou. 

 V sobotu 16.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 

 V pondělí 18.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů. 

 Ve čtvrtek 21.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V pátek 22.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů. 

 

 Ve čtvrtek 28.1. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat. 

 

 V pondělí 1.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů. 

 Ve čtvrtek 4.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V pátek 5.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů. 

V sobotu 6.2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv.  

v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.  

 V sobotu 6.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V neděli 7.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

 

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

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

platnost. 

 

SERIÁL O ODPUSTCÍCH – ODPUSTKY SPOJENÉ S DOBOU VÁNOČNÍ. 

Enchiridion uvádí mnohé konkrétní příležitosti, při kterých lze získat odpustek. V 

nadcházející době Vánoční je takových možností několik. 

Ustanovení 4 – Papežské požehnání 

Uděluje se plnomocný odpustek věřícímu, který zbožně přijme požehnání Urbi et Orbi 

(městu a světu) udělované nejvyšším veleknězem… Toto udělení platí i v případě, že věřící 

z rozumných důvodů není fyzicky přítomen na posvátných obřadech a sleduje jejich průběh 

se zbožnou myslí prostřednictvím televizního nebo rozhlasového přenosu. (Požehnání Urbi 

et Orbi uděluje papež na Slavnost Narození Páně a Slavnost Zmrtvýchvstání Páně) 

Ustanovení 26 – Prosebné modlitby a díkůvzdání 

§1 Uděluje se plnomocný odpustek věřícímu, který se v kostele či v kapli zbožně podílí 

na slavnostní recitaci nebo zpěvu: 

1° hymnu Veni Creator, a to buď prvního dne v roce proto, aby vyprošoval Boží 

pomoc po celý nadcházející rok, nebo o slavnosti Seslání Ducha svatého; 

2° hymnu Te Deum v poslední den v roce, aby tak poděkoval Bohu za všechna 

dobrodiní, kterých se mu v průběhu končícího roku dostalo. 

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení     Evangelium 

27.12.. sv. Rodina Sir 3,3-7.14-17a Kol 3,12-21 Lk 2,41-52 

3.1. 2. po narození Páně Sir 24,1-4.12-16 Ef 1,3-6.15-18 Jan 1,1-18 

10.1. křest Páně Iz 40,1-5.9-11 Tit 2,11-14;3,4-7 Lk 3,15-16.21-22 

17.1. 2. v mezidobí Iz 62,1-5 1Kor 12,4-11 Jan 2,1-12 

24.1. 3. v mezidobí Neh 8,2-4a.5-6.8-10 1Kor 12,12-30 Lk 1,1-4;4,14-21 

31.1. 4. v mezidobí Jer 1,4-5.17-19 1Kor 12,31-13,13 Lk 4,21-30 

7.2. 5. v mezidobí Iz 6,1-2a.3-8 1Kor 15,1-11 Lk 5,1-11 

 

 

 

 

Požehnané a radostné svátky Narození našeho Spasitele v 

milostiplném Svatém roce Božího milosrdenství, také požehnaný 

nadcházející rok 2016   

pod ochranou naší milující Matky Panny Marie 

vyprošují a požehnáním Vás provázejí P. Alois a P. Pavel 

 


