
PANNA MARIA LORETÁNSKÁ 

Jako nezávaznou památku si 10.12. připomínáme zázračný přesun domku Panny Marie z 
Nazareta do Lorety v Itálii. Panna Maria Loretánská je patronkou rodin, domovů a také letců 
(nejen kvůli prastaré tradici, mluvící o letu andělů, ale zejména kvůli “letu” archanděla 
Gabriela do nazaretského domku). Jan Pavel II. při pouti do Lorety 8. 9. 1979 prohlásil: 
"Domek Svaté rodiny! To byla první svatyně, první chrám, kde Boží Matka zazářila světlem 
svého Mateřství, které vysvitlo z velkého tajemství Vtělení, z tajemství jejího Syna."  

Papež Jan XXIII. jako poutník v Loretu 4. 10. 1962 nazval toto místo "spojnicí mezi 
nebem i zemí." 

Zde se "setkala lidská a Boží historie", zde vznikl vzor pro naše rodiny a my z něj máme 
čerpat, aby proměnil naše životy. Skutečnost tohoto domku přeneseného z Nazareta je nám 
velkým Božím darem, je svědectvím Boží lásky, která zve do společenství se Svatou 
Rodinou.  

To pro nás může být impulsem pro adventní rozjímání, aby i do našeho “domku” za čtyři 
neděle zavítal Spasitel... 

Papež František v říjnu letošního roku rozhodl o zápisu této liturgické památky Panny 
Marie Loretánské do kalendáře všeobecné církve. Dekret byl 7. 10. 2019 podepsán prefektem 
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinálem Robertem Sarahem. 

O slavnostní liturgii v Bazilice Svatého domu v Loretu bude vyhlášen Loretánský svatý 
rok „Panny Marie Královny a Brány nebes“ (Maria Regina et Janua Coeli), který potrvá od  
8. 12. 2019 do 10. 12. 2020. 

zpracováno podle článku na  
www.catholica.cz 

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM... 

V lednu se naše farnost tradičně připojí k celonárodní Tříkrálové sbírce. Ta bude probíhat 
od 1.1. do 12.1. a přestože v jejím rámci budou i u nás probíhat různé akce (prodej guláše, 
koncerty atd.), největší podíl budou mít jako každý rok skupinky koledníků. Moc prosíme, 
připojte se! Hlásit se můžete u koordinátorky paní Denisy Albrechtové na tel.: 777 876 239, 
nebo se zapište na archy, které budou  jako každý rok k dispozici na stolečku v kostele. 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 
 1.12. 1. adventní Iz 2,1-5 Rim 13,11-14   Mt 24,37- 44 
7.12. 2. adventní Iz 11,1-10 Rim 15,4-9   Mt 3,1-12 
15.12. 3. adventní Iz 35,1-6a.10 Jak 5,7-10     Mt 11,2-11 
22.12.  4. adventní Iz 7,10-14 Rim 1,1-7     Mt 1,18-24 
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158. ČÍSLO                                 advent  2019 

Drazí přátelé v Kristu,  
nacházíme se na počátku adventu. Ten je spojen se shonem, abychom před koncem roku 

stihli všechny své povinnosti a alespoň o Vánocích se mohli na chvíli ztišit a zastavit v kruhu 
svých blízkých. V duchovní rovině jde ovšem tohle období před příchodem Krista na tento 
svět mnohem hlouběji. Není jenom hezkou tradicí ale především očekáváním něčeho nového, 
co Bůh touží zrodit v našich životech a pozvednout je k nové kvalitě. Proto jsme v těchto 
dnech zváni, abychom si dopřáli chvíli zastavení i během každého dne a naslouchali Božímu 
hlasu promlouvajícímu v hlubinách našeho srdce.  

Slovo advent je odvozeno z latinského adventus – příchod. Když na někoho čekáme 
a těšíme se na setkání s ním, na jeho příchod se také připravujeme. Naše adventní příprava 
může mít mnoho podob. Dlouholetá křesťanská tradice nás především zve ke každodenní 
modlitbě v rodině s postupním zapalováním svíček na adventním věnečku, které muže být 
obohaceno krátkým čtením se Svatého Písma. Případně si můžeme také něco odepřít nebo si 
udělat více času na rozhovor a společnou modlitbu se svými dětmi či přáteli. Přicházející 
svátky nás mohou inspirovat také k tomu, abychom věnovali pozornost přítomnému 
okamžiku a každodenním maličkostem. Maličkostí je třeba úsměv, podání ruky, slovo 
povzbuzení, trpělivost při plnění svých povinností nebo snášení těch, kteří nám nejsou 
sympatičtí, mlčení či naslouchání... Jsou to možná banální věci, které většinou přehlížíme a 
nevěnujeme jim pozornost. No Bůh se zjevuje v maličkostech a dělá jejich prostřednictvím 
veliké divy. Jak řekl Ježíš: „Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v 
nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké.“ (Lk 16,10) 

Bude letošní advent jiný než ty ostatní? Přeji nám všem, abychom se otevřeli pro pozvání 
adresované přímo nám, dovolili Ježíši zasáhnout nás jeho láskou a stát se jejími šiřiteli 
v prostředí kolem nás. Jako inspirace nám může sloužit španělský mystik, svatý Jan od Kříže 
(1542-1591), jehož svátek slavíme 14. prosince. Za svého života zažil mnoho příkoří i od 
těch nejbližších, přesto nás zve, abychom se vše, krásné i těžké učili přijímat jako projev 
osobní Boží lásky k nám. Protože z nich může vzejít skutečné požehnání pro naše životy: 

http://www.farnostchomutov.cz


„Nemyslete na nic jiného, než na to, že všechno je Bohem ustanovené. A kde není láska, 
vložte lásku a sklidíte lásku."  

K tomu Vám žehná  
Pater Leopold 

(homílie a další texty P. Leopolda najdete na http://spiritualita.jezuiti.org) 

STANE SE 

V sobotu 30.11. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. V tento večer církev zvláště myslí v 
modlitbách především na všechny počaté děti. Mše na tento úmysl bude v Otvicích v 18 hod. 

• V neděli 1.12. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech 
bohoslužbách.  

• V neděli 1.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše 
sv. ve Vysoké Jedli. 

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

• Ve čtvrtek 5.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.   
• V pátek 6.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

V sobotu 7.12. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začínáme mší sv.  v 7.00 
hod. a pokračujeme snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.  
• V sobotu 7.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

• V neděli 8.12. bude při mši sv. v 10.00 hod. pozván též sv. Mikuláš. Děti a rodiče jste 
zvláště zváni na tuto mši sv. 
V neděli  8.12. v 11.30 hod. bude v Droužkovicích poutní mše sv. Jste srdečně zváni! 

Mše sv. v Údlicích z tohoto důvodu tuto neděli nebude. 
• V neděli 8.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně v kostele sv. Petra a Pavla. 

• V pondělí 9.12. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod. mše 
sv. v děkanském kostele. Je to zároveň Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny 
prvotního hříchu, prosím, pamatujte na účast na mši svaté. 

• Ve čtvrtek 12.12. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat. 
• V sobotu 14.12. v 18.00 hod. bude v Otvicích adventní koncert, z toho důvodu nebude 

tuto sobotu zde mše svatá. 
• V neděli 15.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

V týdnu od 15.12. – 20.12. můžete na děkanství přinést balíčky cukroví pro 
nemocné.  

• Ve čtvrtek 19.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V pátek 20.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
• V sobotu 21.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 22.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

• V pondělí 23.12. bychom s mládežníky navštívili nemocné v nemocnici a domovech 
důchodců. 

Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky bude takto: 

V kostele sv. Barbory v úterý 17.12. přede mší sv. od 16.00 hod.  
V děkanském kostele Nanebevzetí P. Marie tato možnost bude  

v pátek 20.12. 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. 

ZÁPISKY POUTNICE II 

 V turistickém průvodci do Compostely je psáno, že Lurdy leží v podhůří Pyrenejí. 
Hurá, tak to budeme ve Španělsku  "co by dup"?! Ale to "dup" trvalo 6 dní a měřilo 125 km. 
Věřte, že to stálo za to! Francouzská krajina nás okouzlila. Ten nejgeniálnější (nejen) Malíř 
nám připravil úchvatnou "vernisáž": kam oko dohlédlo, naskýtal se jeden obraz hezčí než 
druhý, vše navíc citlivě ozvučené (volume tak akorát :-)) zpěvem ptáčků v oblacích i ve 
větvích stromů, šuměním větru v lesích, šploucháním vody v řekách.... Naprostý nadstandart, 
který bohužel ve městě nemůžeme zažít ani slyšet. Zdálo se, že i tvor se tentokrát snaží 
"napodobit" svého Tvůrce. Pole, zahrádky, domy, domky, vilky, doslova vše bylo upravené, 
úhledné, malebné, až pohádkově krásné, plné květů a vůní. Jedním slovem pastva pro oči, uši 
i nos. Na každém kroku nás provázela vůně levandule, zralých fíků a ostružin (můj 
"čichometr" si vážně přišel na své). Jsem přesvedčená, že tolik čerstvých fíků přímo ze 
stromu ani jedna z nás nikdy v životě nesnědla!  

 Nevím, jak to máte nastavené vy, ale já jsem na krásy a dary kolem nás citlivá a hned 
jsem naměkko. A protože dobře vychované děti Otci děkují za všechna dobrodiní, dobrořečí, 
žasnou a chtějí svou vděčnost vyzpívat (říci to písní), ani my jsme nezahálely - budíček: Díky 
za každé nové ráno, večerka: Dobrořeč duše má hospodinu; Ó, Pane, zhasíná den, prosím 
modlitbu mou slyš... a mnoho dalších, které Mája zahrála na ukulele, procítěně zazpívala a 
my dvě se přidávaly.  

 Naše Svatojakubská cesta se opakovaně potkávala s řekou Gávou a její vody nás 
pomyslně vracely zpět do Lurd, kterými protéká, a nedávala nám zapomenout na krásné 
chvíle zde prožité. Lurdy v nás zanechaly hlubokou stopu a troufám si říci, že v každém, kdo 
je navštívil. Růžencová bazilika zalitá sluncem, na jejím vrcholu zlatem zářící koruna 
Královny nebe, večerní  modlitba růžence s průvodem světla... a nebudete mi věřit, také naše 
první, ale zdaleka ne poslední noc pod "širákem"! A to jsem si myslela, že mě v mém 
pokročilém věku, už nic nedokáže překvapit, že mám už vše za sebou. Krásný a dobrodružný 
omyl! I za tuto zkušenost jsem Maruškám vděčná. Příště se snad už dostaneme za hranice?  

Johanka


