
S Ježíšem Kristem můžeš začít slavit trvalé svátky pokoje a smíření ve tvém nitru. Trvalé 
Vánoce. Svět se v tobě může začít měnit. Není to málo? Na první pohled to mnoho 
neznamená. Vždyť kolik toho svět nabízí! Ale ve skutečnosti to znamená všechno. Každý z 
nás totiž může začít měnit svět k lepšímu jen z vlastního nitra - jinak bude druhé trápit a 
rozmnoží už tak dost velkou řadu trápení. 

Nerezignuj. A nemysli si, že když o křesťanství něco víš, víš už všechno. Je třeba se 
osobně poznat s Ježíšem. Otevři Bibli. Vyhledej křesťany, kteří žijí ze své víry. Začni slavit 
své osobní Vánoce - své setkání s Ježíšem, který se pro tebe narodil. Neváhej. Nečekej. 
Nikdo nemáme neomezený čas pro hledání pravdy a plného života. 

Aleš Opatrný, převzato z www.vira.cz 

  

Požehnané a radostné svátky Narození našeho Spasitele a také                                  
požehnaný nadcházející rok 2019  

pod ochranou naší milující Matky Panny Marie 
vyprošují a požehnáním Vás provází P. Alois a P. Leo 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení  2.čtení     Evangelium 

30.1. Svaté rodiny Sir 3,3-7.14-17a Kol 3,12-21    Lk 2,41-52 
6.1. Zjevení Páně Iz 60,1-6 Ef 3,2-3a.5-6   Mt 2,1-12 
13.1. Křest Páně Iz 40,1-5.9-11 Tit 2,11-14;3,4-7  Lk 3,15-16.21-22 
20.1. 2. v mezidobí Iz 62,1-5 1Kor 12,4-11   Jan 2,1-12 
27.1. 3. v mezidobí Neh 8,2-4a.5-6.8-10 1Kor 12,12-30   Lk 1,1-4;4,14-21 
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 Milí farníci, 

nastávají nám Vánoce. Vánoční čas vnímá většina lidí jako čas pokoje a radosti. Čas, 
který si vyhradíme pro své blízké, pro své rodiny, děti, vnoučata… Dokonce i televizní 
reklamy nám už měsíc ukazují šťastné děti, usměvavé rodiče a podmanivou vánoční 
romantiku. 

Dnes nám do adventu vstupuje až příliš mnoho rušivých vlivů. Hektický životní styl 
současné doby nemůžeme příliš ovlivnit. Ale přesto bychom si přáli mít své Vánoce krásné a 
klidné. Mnohdy ovšem bývají naše Vánoce plné stresu a napětí. Aby bylo všechno dokonale 
uklizené a vyleštěné. Aby bylo hodně dárků. Aby byl krásný stromeček. Aby bylo napečeno 
vánoční cukroví. Aby byl bohatě prostřený vánoční stůl. Aby se děti chovaly slušně. Aby, 
aby, aby… A všechna tato „aby“ nakonec způsobí, že rodina je vystresovaná a přeje si nějak 
přežít štědrovečerní večeři a rozbalování dárků. Potom si všichni konečně oddychnou, dívají 
se na pohádky v televizi a nastává ta kýžená vánoční pohoda. 

Co se s tím dá dělat? Jak to udělat, aby Vánoce byly skutečně krásné a naplněné klidem a 
pohodou? Na Vánoce nevzpomínáme kvůli dárkům nebo kvůli tomu, co jsme jedli a pili. Na 
Vánoce každý vzpomíná pro jejich atmosféru a kvůli lidem, se kterými je trávil. A čím více se 
věnujeme svým blízkým, tím krásnější Vánoce máme. Ale aby zavládl klid a mír, musí 
nejdříve nastat v nás samých. Návod nám dává sv. Pavel v listě Filipanům, který jsme četli o 
třetí neděli adventní. Všechno dělejme s Pánem a usilujme o „Boží pokoj, který převyšuje 
všechno pomyšlení a chrání naše srdce a naše myšlenky.“ Pouze, pokud v nás samých bude 
pokoj a mír, tak se mezi námi rozhoří podmanivá vzájemná láska, která je základem Vánoc. 
Láska, kterou má Bůh k člověku, se potká s láskou, kterou mají lidé vůči sobě a to jsou ty 
pravé Vánoce. A potom můžeme společně s anděly u malého Ježíška radostně zpívat „Sláva 
na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení.“ 

P. Leo 

http://www.farnostchomutov.cz


STANE SE 

V  první lednové dny (od 4.-13.1.) se bude konat v našem městě a farnosti Tříkrálová 
sbírka. 

V pátek  4.1. od 14 hod. – 17 hod. bude probíhat prodej tříkrálového guláše na náměstí 1. 
máje v Chomutově, jehož koupí můžete také přispět na Tříkrálovou sbírku. 

V odpoledních hodinách bude k vidění průvod Tří králů. 
• Ve čtvrtek 3.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V sobotu 5.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 6.1. o Slavnosti Zjevení Páně bude žehnání Tříkrálové vody, kadidla a 

křídy. 
• V neděli 6.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše 

sv. ve Vysoké Jedli. 

• V pondělí 7.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a                 
v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• Ve středu 9.1. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře od   
19 hod. na děkanství. Srdečně jste zváni! 

• Ve čtvrtek 10.1. bude v 17.30 hod. na děkanství setkání manželat. 
• V pátek 11.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.  
• V pátek 11.1. v 19.00 hod. jste srdečně zváni na I. část promítání Z cesty kolem 

světa. Provázet slovem i fotografií nás bude Mgr. Mája Šnajdrová. 
13. ledna 2019 je tak jako každý rok ve Filipově ve 4 hodiny ráno mše svatá. 
Vyjíždí se v sobotu 12.1. ve 23.00 hod. z Palackého. Zájemci, zapište se na arch. 

• V neděli 13.1. v 11.30 hod. Bude mše sv. v Údlicích a  ve 14.00 hod. bude mše sv. v 
kostele sv. Petra a Pavla v Březně. 

• Ve středu 16.1. v 19.00 hod. bude jednání ERF. 
• Ve čtvrtek 17.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V sobotu 19.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 20.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

• V pondělí 21.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a               
v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• Ve středu 23.1. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře po 
večerní mši svaté od 19 hod. na děkanství. Srdečně jste zváni! 

• V pátek 25.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.  
• V neděli 27.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

• Ve čtvrtek 31.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V sobotu 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu. V 7.15 hod. bude mše sv. v 

děkanském kostele se žehnáním svící. Pamatujte, prosím, na mši svatou. 
V sobotu 2.2. 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 2.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

• V neděli 3.2.  bude udělováno na závěr každé mše sv. Svatoblažejské požehnání. 
• V neděli 3.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a 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 
nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli, má účast na této mši sv. nedělní 

platnost. 

 VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ, NECHÁME JE ODEJÍT? 

Mnohým lidem je v tyto dny hezky. Někoho obdarovali, sami snad byli obdarováni, zažili 
radost dětí i dospělých, připomenuli si krásné chvíle svého dětství, zkrátka mají vánoční 
náladu. A kolik lidí si dnes přeje, aby tato atmosféra pokoje a vstřícnosti, trvala stále, celý 
rok! Kolik lidí je přesvědčeno, že konflikty, násilí a neštěstí jsou s vánočními svátky zcela 
neslučitelné! A je dobře, že mnozí alespoň jednou za rok dojdou k přesvědčení, že lidský 
život a mezilidské vztahy se nemusejí podobat stále otevřenému bojišti! 

Praktický člověk si ale položí praktickou otázku: kdo to zařídí? Kdo zařídí, aby byl pokoj 
mezi lidmi, dobrá vůle na všech stranách, schopnost a ochota mnohých k hledání cest 
smíření? Mohou to udělat vlády? Školy? Filozofové? Sociologové? Politici? Náboženští 
myslitelé a vůdci? Církve? 

Ačkoliv mnozí z nich mohou mnoho dobrého udělat a také to dělají, není v jejich moci 
rozprostřít krásu vánoc nad celým světem a nad celým rokem, nad celou historií lidstva. 

Co tedy? Máme se po svátcích vrátit zpět do všedního života s nepořízenou? Čekat zas na 
další vánoce, na další jeden-dva dny této jedinečné idyly? Ptát se, co se to s námi v tyto dny 
vlastně děje, proč se cítíme jinak - a nenalézat odpověď? 

A přece snad každý z nás může poznat vyluštění této hádanky i náznak cesty, která vede 
dál. Ať už jsme si toho výslovně vědomi nebo ne, vánoce znamenají setkání s láskou. S 
láskou Boží, která v dítěti Ježíši přišla na svět. S láskou, která je nabízena celému lidstvu, 
která se ale ani jedinému člověku nevnucuje. S láskou, která otevírá dveře víry, ale nemá 
žádné donucovací prostředky, kterými by donutila zlé lidi jednat dobře. Lásku je přece možné 
nabídnout a na tuto nabídku odpovědět. Lásku však nelze nařídit. 

A tak si znovu položme otázku: Odejdeme z těchto Vánoc opět s nepořízenou? 
Zůstaneme jen u toho, že se budeme snažit překonat zklamání a deziluzi, které přinesou 
všední dny po Vánocích - a budeme se těšit na Vánoce příští? Nebo tomu bude jinak? 

Nabídka je zde. Ježíš se narodil také pro tebe - ať jsi kdokoliv. Starý či mladý, šťastný 
nebo nešťastný, úspěšný nebo neúspěšný. Narodil se pro tebe a k tobě chce také přijít. Chce 
přijít, aby ti ukázal naději, která nezávisí na tvých schopnostech, nebo na výhrách a prohrách 
politických stran. Chce přijít, aby ti otevřel cestu k bohatství, které není závislé na tvých 
úspěších, na kurzu koruny ani na míře inflace. Chce přijít, aby ti ukázal, že ti může být 
velkoryse odpuštěno, odpuštěno v míře, kterou sám nikdo nedovedeme realizovat, ale všichni 
po ní toužíme. 

Chce přijít nejdříve ve svých slovech, ve slovech Bible. Jejich význam ti pomohou 
pochopit druzí křesťané, kteří ti dosvědčí i jejich pravdivost. 


