
potravin velká, měli byste vědět, že bez účasti naší charity v Národní potravinové sbírce 

(letos se vybralo 849 kg trvanlivých potravin) bychom za tolik peněz nebyli schopni uspokojit 

ani polovinu žádostí o potravinovou pomoc v průběhu roku.  

 

Je vidět, že finanční prostředky jsou pro vaši práci potřeba. Co plánujete pro Tříkrálovou 

sbírku, která bude probíhat vlastně už za necelé dva měsíce? 

Po zkušenostech z minulých let chceme co nejvíc aktivit směřovat právě na 6. ledna, kdy 

jsou lidé nejvstřícnější. Na náměstí budeme prodávat guláš, svařák, perníčky a jiné napečené 

dobroty a snad se podaří i prodej guláše při hokejovém zápase, který letos vychází právě na Tři 

Krále. 

Jako každoročně budou městem procházet skupinky koledníků, požádáme o spolupráci 

chomutovský Zoopark i supermarket Globus.  

Dále pořádáme ve spolupráci s pěveckým sborem Hlahol také Tříkrálový koncert v kostele 

v Přečaplech. Termín konání je zatím v jednání.  

Přípravy na jednotlivé akce už začaly, je potřeba např. obstarat dobré jídlo a pití, kotel na 

ohřev guláše, stánek, získat povolení od města a spoustu dalších „neviditelných“ maličkostí.  

 

Práce tedy bude hodně. Kdo se na organizaci a samotném konání všech těchto akcí podílí, 

sama s rodinou to nemůžete zvládnout… 

Sami to samozřejmě neděláme. Pomáhá nám několik dalších rodin i jednotlivců, přivítáme 

ale určitě každou pomoc, ať už půjde o samotné koledování nebo prodej guláše, přípravu 

stánků a občerstvení … je toho opravdu hodně a vždy je lepší, když se práce rozdělí mezi více 

dobrovolníků. Proto se nestyďte a přijďte pomoct dobré věci! Třeba můj manžel si na 6. 1. bere 

dovolenou … 

 

CO K ADVENTU ŘÍKÁ KATECHISMUS? 

 

524 Každoročním slavením adventní liturgie církev aktualizuje toto očekávání Mesiáše: tím, 

že se věřící vžívají do této dlouhé přípravy na první Spasitelův příchod, oživují vroucí touhu 

po jeho druhém příchodu. Oslavou Předchůdcova narození a jeho mučednické smrti se církev 

spojuje s jeho touhou: „On musí růst, já se však menšit“ (Jan 3,30). 

 

2612  V Ježíšovi „je Boží království velmi blízko“ (Mk 1,15); on volá k obrácení a k víře, 

ale také k bdělosti. V modlitbě učedník bdí a vyhlíží toho, který je a který přichází, v památce 

jeho prvního příchodu v pokoře těla a v naději na jeho druhý příchod ve slávě. Modlitba 

učedníků ve společenství s jejich Mistrem je boj, a právě tím, že bdí na modlitbách, 

neupadnou do pokušení. 

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 

   27.11. 1. adventní Iz 2,1-5 Rim 13,11-14 Mt 24,37- 44 

   4.12. 2. adventní Iz 11,1-10 Rim 15,4-9 Mt 3,1-12 

   11.12. 3. adventní Iz 35,1-6a.10 Jak 5,7-10 Mt 11,2-11 

   18.12. 4. adventní Iz 7,10-14 Rim 1,1-7 Mt 1,18-24 
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Drahý Teofile! 

Tvůj poslední dopis byl léčivým balzámem pro mé stařecké srdce. Zprávy o tvém 

vytrvalém zápasu mi vlily novou naději a touhu po věrné službě našemu Pánu. Je to už celých 

osm let, co jsme se viděli naposledy. Drásá mi srdce, můj synu, že nás vzdálenost oddělila, ale 

mé srdce je stále u tebe. Nejraději bych se vydal na cestu za tebou, ale stálé povinnosti mi brání 

v cestě. Navíc mi v tom brání také Lucie, která se pořád strachuje o mé zdraví. Teď do toho 

ještě ten sníh, cesty už jsou skoro neprůchodné. Doufám, že tě můj dopis zastihne ještě před 

svátky. Na jaře by k nám konečně mohl přijít Felix, pak bych se snad konečně mohl vydat na 

cestu. 

Modli se, prosím, úpěnlivě za Viktora. Ano, bohužel ty zvěsti jsou pravdivé. Všechno to 

začalo před rokem. První nepatrné příznaky té smrtelné nemoci byly v adventu. Já ubohý slepý 

pošetilec, nevěnoval jsem jim dostatečnou pozornost. Viktor byl jako vždy zcela zabrán do 

příprav na svátky. Pomáhal s úklidem, nacvičoval svatý zpěv, domlouval pomoc našim 

nepatrným, zařizoval dokonce i slavností výzdobu, no věřil bys tomu? Byl tak zcela zabrán do 

tisíce věcí, že zapomněl na to skutečně důležité. Ano, je pravda, dál se účastnil svatých 

tajemství, ale jeho srdce se začalo pomalu vzdalovat. Pomalu vyprchávala jeho touha po Pánu, 

přičítal jsem to pouhé únavě z přemíry práce. Přestal bojovat proti své změkčilosti, která ho 

začala činit lenivým a nedbalým v duchovním životě. Po svátcích to však došlo až tak daleko, 

že začal s nechutí vykonávat věci, které se vztahují na Pána. Vypočítavě a vychytrale se snažil 

ošidit své povinnosti. Jeho rozhovory začaly být plané a marné, kde jsem tenkrát byl? Přestal si 

ošklivit všední hříchy, začal jednat z lidským pohnutek. Jen kdyby byl tehdy upřímný! Tehdy 

byl ještě čas. On ale mlčel. Ten červ ho začal pomalu rozežírat zevnitř. Letos už Viktor na Pána 

nečeká, honí se za rozkošemi tohoto světa. 

Teofile, dobře prožij advent! Neopakuj chyby Viktora. Připrav především své srdce. 

Nemusím ti to připomínat: modlitba, almužna a půst. Jen buď prosím konkrétní! Ta tvá 

všeobecná předsevzetí: budu svatý, budu se lépe a více modlit, budu více pomáhat bližním a víc 

se budu postit. To je k ničemu! Styď se, když k tobě musím takto mluvit. Dlouhá cesta se 

skládá z malých konkrétních kroků. Jeden krok, pak druhý, nesnaž se hned uběhnout padesát 

mil. Poraď se s Prudentiem, je zkušený zpovědník. Především je však na místě Božím, má pro 

http://www.farnostchomutov.cz/


tebe od Pána milost. Jak si můžeš myslet, že si poradíš sám? Ostatním však radíš spolehlivě. 

Můžeš mi prosím tě vysvětlit, proč se zabýváš věcmi, do kterých ti nic není? Tam jdeš opravdu 

hluboko, ale u sebe? Proč nejdeš ke kořenům i u sebe? Jak jsi povrchní, když jde o tebe. Na co 

čekáš, chceš usnout jako Viktor? Prohrál bitvu, snad ještě neprohrál celou válku. Vytrvale 

v modlitbě naléhej na Pána, snad se nad Viktorem, a také nad námi smiluje. Všichni 

potřebujme jeho milosti. 

Pozdravuj Epaineta; on byl první z tvého kraje, který přijal víru v Krista. Pozdravuj Marii, 

která se pro nás hodně napracovala. Pozdravuj i Andronika a Junia, nezapomeň na Ampliáta a 

Urbana. Pozdravují tě a celou obec všichni zdejší bratři.  

Zde je můj pozdrav, vlastní rukou Pavlovou. Kdo nemiluje Pána, buď proklet! Maran atha!  

Milost Pána Ježíše buď s vámi. Moje láska je se všemi vámi v Kristu Ježíši. 

 

Připravil Pavel Morávek 
 

STANE SE 

 

 V sobotu 26.11. večer začíná DOBA ADVENTNÍ. 
 

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

 

 V neděli 27.11. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech 

bohoslužbách. 

 

 V pondělí 28.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18.00 hod. 

mše svatá v děkanském kostele. 

 Ve čtvrtek 1.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V pátek 2.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů. 

 V pátek 2.12. po večerní mši sv.  v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže. 

V sobotu 3.12. 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 3.12. ve 14.00 hod. bude mše svatá na Květnově. 

 V neděli 4.12. v 10.00 hod. při mši svaté nás navštíví sv. Mikuláš. Děti a rodiče jsou 

zvláště zváni na tuto mši sv. 

V neděli 4.12. v 11.15 hod. bude v Droužkovicích poutní mše sv. Jste srdečně zváni! 

Mše sv. v Údlicích tuto neděli nebude. 

 V neděli 4.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli.  

 

 Ve středu 7.12. po večerní mši svaté bude setkání ERF. 

 Ve čtvrtek 8.12. o Slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu 

budou mše svaté v děkanském kostele jak ráno v 7.00 hod., tak také v 18.00 hod. 

Pamatujte, prosím, v tento den na mši svatou. 

 Ve čtvrtek 8.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání manželat. 

 V pátek 9.12. po večerní mši sv.  v 18.45 hod bude na děkanství setkání mládeže. 

 V neděli 11.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně v kostele sv. Petra a Pavla. 

 

 V pondělí 12.12. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a po té mše 

svatá v děkanském kostele v 18.00 hod. 

 Ve středu 14.12. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na 

děkanství. Srdečně jste zváni! 

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

 Ve čtvrtek 15.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V pátek 16.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

 V pátek 16.12. po večerní mši sv. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže. 

V sobotu 17.12. v 16.00 hod. bude v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie 

ADVENTNÍ KONCERT pěveckého sboru Anonym. Všichni jste srdečně zváni! 

 

Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky bude takto:  

 

V kostele sv. Barbory v úterý 20.12. přede mší sv. od 16.00 hod.  

V děkanském kostele Nanebevzetí P. Marie tato možnost bude  

ve středu 21.12. od 16.00 – 18.00 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. 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

V prvních dnech nového kalendářního roku se naše farnost (včetně přilehlých) již tradičně 

připojí k celonárodní Tříkrálové sbírce pořádané Českou Katolickou Charitou. Proto jsme 

položili několik otázek paní ředitelce Oblastní charity Chomutov, Denise Albrechtové, která je 

zároveň koordinátorkou Tříkrálové sbírky v Chomutově, Kadani a přilehlých obcích. 

Paní ředitelko, v loňském roce se vybrala rekordní částka 75 305Kč. Jak jste tyto 

prostředky využili? 

Nejprve musím říct, že vykoledované peníze vždy odevzdáváme „centrále“, která je 

přerozdělí (mimo jiné jde část peněz z tříkrálové sbírky na charitativní pomoc v zahraničí, např. 

do oblastí postižených ničivým zemětřesením, apod.) a vrátí nám zpět zhruba 2/3. Loni to byla 

částka 51 000Kč, kterou jsme využili v několika oblastech. Největší část peněz (25.000 Kč) se 

použila na letní dětský tábor, který pořádala Farnost Chomutov společně s naší charitou v 

klášteře ve Vyšším Brodě. Dětem se přispělo na autobus, některým i na samotný pobyt na 

táboře. Nakoupili jsme sladkosti i špekáčky, pořídili jsme dětem na tábor sportovní vybavení.  

Pro nejmenší děti z naší farnosti, které navštěvují na faře kroužek „Broučci“ (který je zcela 

zdarma, pozn. red.) jsme nakoupili výtvarné potřeby (pastelky, tužky, papíry, výkresy, štětce, 

barvy …).  

Zbývajících 21.000 Kč bylo použito na nákup potravin, dětských plen a základních 

hygienických potřeb převážně pro matky samoživitelky, rodiny s více dětmi a osoby v sociálně 

tíživé situaci. Velmi se nám osvědčila spolupráce s Magistrátem města Chomutov (OSPOD), 

díky níž již nedochází k pokusům o zneužití naší pomoci. Pokud se Vám zdá částka na nákup  


