(žádosti o dotace, sponzorské dary atd.), stanovováním investičních priorit a dalšími úkoly,
které se váží ke správě farního majetku a hospodaření. Cílem společného snažení je, aby
majetek farnosti byl spravován s „pečlivostí dobrého hospodáře“ (diligentia boni
patrisfamilias - CIC 1284). Prosíme tedy všechny čtenáře Dvojlístku o modlitbu za Boží
požehnání a dary Ducha svatého pro správce farnosti i jeho ekonomickou radu.

Dvojlístek
od Panny Mari e Nanebevzaté

SV. LUCIE
Dne 13. prosince si připomeneme sv. Lucii, pannu a mučednici. Je patronkou Syrakus a
Benátek; nevidomých a postižených onemocněním očí, sklářů, sklenářů, švadlen; je
považována i za patronku světlušek ve skautských oddílech; je vzývána chudými a může být
patronkou i těm, kdo šíří světlo pravdy. Mezi její atributy patří kotel, krk s bodnou ranou,
lampa, meč nebo dýka, miska a na ní oči, palmová ratolest a volské spřežení.
Narodila se v Syrakusách na Sicílii pravděpodobně před rokem 290 do lépe situované
rodiny. Snad již v dětském věku, jako křesťanská dívka, z lásky ke Kristu učinila slib
zachování panenské čistoty, kterému za všech okolností zůstala věrná. Proti její vůli ji rodiče
zaslíbili bohatému mladému pohanovi. Matka, až po svém uzdravení na přímluvu sv. Agáty,
se smířila s přáním Lucie, která chtěla žít v celibátním zasvěcení Kristu. Snoubenec ale
nesouhlasil. Za Diokleciánova pronásledování ji udal jako křesťanku. Soudce měl za úkol
její věrnost Bohu zlomit a podle okolností ji potrestat. Byla odsouzena k násilné prostituci, a
protože byla od ní uchráněna zázračnou silou (ani párem volů ji nedostali do veřejného
domu, kde měla být násilně zbavena panenství), byla údajně oslepena a probodnuto jí hrdlo.
Úcta k ní byla rozšířena v celé církvi již na konci 6. století. Je jednou ze světic
zařazených do 1. eucharistické modlitby mše svaté. Do mešního římského kánonu ji zařadil
papež Řehoř Veliký.
Při průzkumu katakomb v Syrakusách byl objeven její hrob. Ostatky Lucie byly asi
r.1039 přeneseny nejdříve do Konstantinopole (pro obavy z muslimských útoků), a odtud
r.1204 do Benátek, kde se nacházejí v chrámu sv. Jeremiáše a Lucie. Části z nich byly
předány do Syrakus. Relikviář s jejíma očima je uchováván v Neapoli.
Její jméno je odvozováno od latinského slova lux – lucis, znamenajícího světlo a je
překládáno jako Světlana. Od něho pochází i pojmenování nejmladších členek skautingu –
světlušek, které v ní vidí patronku a chtějí se snažit být světlem a vzorem pro druhé jako ona.
Zdroj www.catholica.cz
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Datum
30.11.
7.12.
14.12.
21.12.
28.12.

Neděle
1. adventní
2. adventní
3. adventní
4. adventní
Svatá rodina

1.čtení
Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7
Iz 40,1-5.9-11
Iz 61,1-2a.10-11
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16
Gn 15,1-6;21,1-3

2.čtení
1Kor 1,3-9
2Petr 3,8-14
1Sol 5,16-24
Rim 16,25-27
Zid 11,8.11-12.17-19

Evangelium
Mk 13,33-37
Mk 1,1-8
Jan 1,6-8.19-28
Lk 1,26-38
Lk 2,22-40
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105. ČÍSLO

Advent 2014

Milí čtenáři,
první nedělí adventní začínáme nový liturgický rok. Je to nová etapa víry, kterou
prožíváme v křesťanských společenstvích, ale také, jak kdysi řekl papež Benedikt XVI., „v
událostech tohoto světa, abychom je otevřeli pro tajemství Boha, ke spáse, která přichází z
jeho lásky“.
Liturgický rok tedy začínáme adventní dobou. O ní si přečtěme inspirativní zamyšlení,
které jsme našli na webových stránkách P. Vojtěcha Kodeta. Carm.:
Latinské slovo „adventus“ v překladu znamená příchod. A není to příchod jen tak
někoho, je to příchod samého Božího Syna Ježíše Krista, který se rozhodl přijít mezi nás,
stát se jedním z nás, aby s námi byl, proměnil náš život a aby nás zachránil. Slavením
Adventu se v církvi zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali
lidstvo na příchod Mesiáše. Současně je to období, ve kterém spolu s Pannou Marií
vstupujeme do atmosféry očekávání narození Ježíše, a zároveň si přitom uvědomujeme, že
Pán opět přijde při svém druhém příchodu na konci časů. Karl Rahner to ve svých
meditacích o Kristu provokativně vyjádřil takto: „Tys vlastně nepřišel, ty stále ještě
přicházíš“. Pán sice přišel, ale nepřestal přicházet a přichází ke každému z nás stále. Přichází
v modlitbě, při mši svaté, ve Slově Božím, ale i skrze druhé lidi kolem nás a skrze běžné
události. Chce přijít do každé rodiny, do všech vztahů, do srdce každého z nás. Chce
proměnit svojí přítomností všechno. Potřebujeme ho, aby nás potěšil, aby přinesl slovo
osvobození a útěchy, aby nás obdaroval svou přítomností, svou láskou a pokojem. Advent je
tedy obdobím, kdy se máme naučit čekat a vyhlížet, připravovat se na setkání a mít srdce
citlivé a otevřené pro Něj.
Chceme-li advent prožít duchovně, je třeba zamýšlet se nad tím, co je pro nás
nejdůležitější, čemu dáme přednost a co pro to uděláme. Když se rozhodneme alespoň
některé dny zajít na rorátní mši, na které můžeme Pánu svěřovat nejen sebe, ale všechny své
drahé, uvidíme, jak nás to vnitřně posune a otevře pro vnímání podstatného. Společně
prožitá chvíle modlitby u rozsvíceného adventního věnce je příležitostí zastavit se a objevit
kouzlo společné modlitby.

V jedné farnosti se velmi osvědčilo tzv. „Putování Svaté rodiny“. Jde o starý zvyk, kdy
se nabídnou jednotlivé rodiny ve farnosti, které jsou během adventu ochotny na jeden den
„ubytovat Svatou rodinu“. Ikona (obraz) Svaté rodiny tak putuje od rodiny k rodině, přičemž
při předání ikony se vždy obě rodiny u ikony společně pomodlí. Putování začíná na 1. neděli
adventní a končí večer před Štědrým dnem.
V době adventní budeme také připravovat vánoční dárky, ale dobře víme, že největší
dary máme v sobě navzájem. Jde vlastně jen o to najít způsob, jak to vyjádřit, aby byl dárek
projevem skutečné pozornosti a lásky. Že nezáleží na velikosti a nákladnosti, to víme, ale
když se přímo vysloví, kolik budeme letos do dárků investovat, dá to větší prostor svobodě.
Učit děti kupovat dárky dospělým moc nemusíme, to se jednou snad naučí vedle nás. Když
se nám ale děti podaří povzbudit, aby něco samy vytvořily, namalovaly, vyjádří tím svůj
vztah lépe než nějakým kupovaným darem. Je dobré se také domluvit na přípravě vlastních
svátků, aby veškerá příprava neležela jen na někom z rodiny. Pro většinu maminek je
předvánoční období jeden velký kolotoč. Ony většinou vymýšlejí a nakupují dárky nejen pro
děti, ale i pro širší rodinu, pečou cukroví a uklízejí a nakonec i chystají štědrovečerní večeři.
Většina ostatních členů domácnosti tyto věci neřeší a automaticky vše nechává na nich.
Někdy se stačí jen zeptat, s čím můžeme pomoci. Pečení, úklid i chystání může být
společnou přípravou a posloužit k prožití krásných chvil, na které v dnešní uspěchané době
nemáme jinak čas. Dětský adventní kalendář může u dospělých dostat jinou podobu.
Například jedni snoubenci si na každý den připravili jeden pro druhého citát z Bible pro
společné rozjímání.
Adventní čas může být pěkným a požehnaným obdobím pro všechny. Nenechme
ztvrdnout své srdce, aby Pán skrze nás mohl dělat radost druhým a aby mohl vejít právě do
naší rodiny a vše proměnit. Víc než jindy třeba letos prožijeme, že On tajemně přichází a je s
námi. Přejme si, aby zvláště naše rodiny byly místem, kde by se obrazně Pán Ježíš mohl
narodit a každý v Jeho přítomnosti pocítil, že je milovaným dítětem Božím.
(převzato z: www.vojtechkodet.cz)
Přeji vám krásnou dobu adventní. Radujme se z ní ve svých rodinách, ve farním
společenství, ale nezapomeňme při tom také na ty, kdo nikoho nemají, jsou sami, prožívají
nemoc, ztrátu jistot či zaměstnání. Rozdávejme z lásky a naděje, kterou nám Ježíš v těchto
dnech nabízí, také jim.
P. Radim
STANE SE
* pozor změna! Ranní mše svaté v týdnu v DOBĚ ADVENTNÍ jsou v 7.00 HOD. *
 Ve čtvrtek 4.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 V pátek 5.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
V sobotu 6.12. bude adventní 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 6.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
 V sobotu 6.12. v 16.30 hod. bude na děkanství příprava biřmovanců.
V neděli 7.12. při mši sv. v 10.00 hod. bude pozván sv. Mikuláš také do naší farnosti.
Proto, prosím, přijďte na tuto mši sv. také se svými dětmi a vnoučaty :o)

V neděli 7.12. v 11.15 hod. bude v Droužkovicích poutní mše sv. ke sv. Mikuláši.
 V neděli 7.12. ve 14.00 hod. bude ve Vysoké Jedli mše sv.
 V pondělí 8.12. v 15.30 hod. modlitební setkání seniorů na děkanství.
Ve čtvrtek 11.12. bude v Chomutově vikariátní konference se mší sv. v 9.30 hod. v
děkanském kostele s
o. biskupem Janem Baxantem. Proto ranní mše sv. tohoto dne nebude.
 Ve čtvrtek 11.12. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat.
 V sobotu 13.12 v 16.30 hod. bude na děkanství příprava biřmovanců.
 V neděli 14.12. 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 18.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
 V pátek 19.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů.
 V sobotu 20.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky bude takto:
V děkanském kostele tato možnost bude v pondělí 22.12. od 16.00 – 18.00 hod.
V kostele sv. Barbory v úterý 23.12. přede mší sv. od 16.30 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 pondělí 22.12. v 15.30 hod. modlitební setkání seniorů na děkanství.

SČÍTÁNÍ VĚŘÍCÍCH
V neděli 12.10.2014 proběhlo sčítání věřících účastných na mši svaté. V naší farnosti
bylo v neděli na mši sv. přítomno v Děkanském kostele v 8.00 hod. 80 věřících, v 10.00 hod.
131 lidí. Ke sv. Barboře přišlo na večerní mši sv. 34 lidí. Celkem (vč. mší sv. konaných ve
farnostech v okolí Chomutova a s páteční mší sv. v domově důchodců) se tuto neděli
účastnilo mší sv. v naší farnosti 296 věřících.
EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI

V naší farnosti byla 16. října 2014 obnovena a rozšířena farní ekonomická rada. Jejími
současnými členy jsou P. Mgr. Alois Heger (předseda), Michael Hubert, JUDr. Petr Jirát,
JUDr. Josef Marcel, Mgr. et Mgr. Jiří Suremka, Ing. David Tejml a Ing. Lukáš Tomko.
Ekonomická rada je zřizována dle kodexu kanonického práva v každé farnosti a řídí se tímto
kodexem a normami stanovenými diecézním biskupem (Stanovy). Úkolem ekonomické rady
je pomáhat faráři ve správě majetku farnosti. Jak již z názvu vyplývá, její role je poradní,
správce farnosti není povinen se doporučeními rady řídit. Rada má faráři pomáhat
s rozpočtem farnosti, získáváním finančních prostředků na opravy a údržbu farního majetku

