
PARADOX VE FARNÍ KNIHOVNĚ 

 Náš nejstarší – tříletý – syn se pustil do studia teologie. Vzal to od píky: 
začal stvořením světa, pokračoval Adamem a Evou a přes archu Noemovu a 
Davida a Goliáše dospěl až do Betléma k Josefovi, Marii, Ježíškovi, kravičkám 
a ovečkám. Tady poprvé se mu to celé zadrhlo. Po víceméně logických 
starozákonních příbězích narazil na rozpor: to, co četl v evangeliu, najednou 
začal vídat i okolo sebe – betlém tamhle, betlém tuhle. Vší mocí, jíž je schopno 
tříleté postbatole, začal nahlas protestovat proti tomu, aby Marie byla dřevěná 
nebo kamenná či namalovaná jako v kostele. Dožadoval se, aby všichni tři – z 
masa a kostí – přišli k nám domů na návštěvu, a to hned. Jako už tolikrát jsem 
musel ocenit moudrost Stvořitele, že malé děti udělal skutečně malé a fyzicky 
neschopné výraznějšího projevu agrese. Přemýšleli jsme, jak mu tenhle 
teologický oříšek vysvětlit. Neúspěšně. Ano, oni přijdou, na Boží hod je tu 
máme jako na koni, ale vlastně je neuvidíš, neuslyšíš. Budeme slavit Ježíška, 
který je tu mezi námi, budeme mu zpívat, ale stačit ti bude muset jen ten 
papírový v jesličkách pod stromečkem. No zkrátka paradox, hned na samém 
začátku studia.  
 A takhle to s tou křesťanskou vírou bude mít vlastně už na celý život. 
Pravdy víry jsou mnohdy paradoxní. Jenže dávají hlubší smysl. Není to vlastně 
dobrá přípravka na život? Dospělost je, zdá se mi, umět paradoxy chápat a 
přijmout, třebaže dnešní, hladce liberální, doba po člověku žádá, aby měl 
všechno hezky uhlazené, bezrozporné, a pokud možno hned. Takže vás v 
tenhle adventně-vánoční čas spolu s Voskovcem a Werichem a mým synem 
Honzíkem zvu do farní knihovny tentokrát k četbě Bible, kde „to všechno je“. 
Požehnané Vánoce! :-)  

Honza 
(Na faře jsem pro vás k dispozici ve čtvrtek a pátek, 

 v případě potřeby pište na sindelka.jan@gmail.com) 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení   Evangelium 
26.12. Svaté rodiny Sir 3,3-7.14-17a Kol 3,12-21  Lk 2,41-52 
2.1. 2. po narození Sir 24,1-4.12-16 Ef 1,3-6.15-18  Jan 1,1-18 
9.1. křest Páně Iz 40,1-5.9-11.       Tit 2,11-14;3,4-7    Lk 3,15-16.21-22 
16.1. 2. v mezidobí Iz 62,1-5 1Kor 12,4-11  Jan 2,1-12 
23.1. 3. v mezidobí Neh 8,2-4a.5-6.8-10 1Kor 12,12-30.        Lk 1,1-4;4,14-21 
30.1. 4. v mezidobí Jer 1,4-5.17-19 1Kor 12,31-13,13 Lk 4,21-30 
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Milí přátelé a farníci, 

 vánoční doba i nás spolu s pastýři skrze zvěstování andělů vybízí, 
abychom pospíchali do Betléma a klaněli se narozenému Božímu Synu. 
Společně s mudrci nás vybízí vydat se na cestu za světlem hvězdy - cíl je 
jasný -  Betlém. Zde máme načerpat v úžasu a vděčnosti dostatek světla a 
odvahy, abychom vykročili do času nového nastávajícího roku.  
 A stejně jako se pastýři i mudrci navzdory podstoupené námaze noční 
cesty z Betléma vracejí plni chvály a radosti, tak i my vykročme do nového 
času naplněni důvěrou a radostí s vědomím, že Bůh je stále týž milující, 
všemohoucí, ale také vševědoucí Otec. A protože Bůh ví, co bude zítra, 
nemusíme se dnes bát! 

       Požehnané a radostné svátky Narození našeho Spasitele  
a také požehnaný nadcházející rok 2022   

pod ochranou naší milující  Matky Panny Marie  
vyprošuje a požehnáním Vás provází   

        P. Alois  	
	 	 	 	 	 	 	  

	 


http://www.farnostchomutov.cz


STANE SE 

Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky bude takto: 

V děkanském kostele Nanebevzetí P. Marie tato možnost bude  
v pondělí 20.12. od 16.00 – 18.00 hod. 

V kostele sv. Barbory v úterý 21.12. přede mší sv. od 16.00 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 první lednové dny (od 1. - 14.1.2022) se bude konat v našem městě a farnostech 
Tříkrálová sbírka. 

• V sobotu 1.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 2.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude 

mše sv. ve Vysoké Jedli. 
• V pondělí 3.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a  

v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 
• Ve středu 5.1. v 18.00 hod. bude v děkanském kostele sloužena mše svatá za 

ochranu počatého života. 
• Ve čtvrtek 6.1. o Slavnosti Zjevení Páně bude žehnání Tříkrálové vody, 

kadidla a křídy při všech bohoslužbách v děkanském kostele - v 7.15 hod. i v 
18.00 hod. Pamatujte prosím na účast na mši svaté. 

• V pátek 7.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.  
V sobotu 8.1. 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 neděli 9.1. 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. 

13. ledna 2022 bude, dá-li Bůh, ve Filipově ve 4.00 hodiny ráno mše svatá. 
Vyjíždí se ve středu 12.1. ve 23.00 hod. z ul. Palackého. Zájemci, zapište se na arch. 
• V sobotu 15.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 16.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

• V pondělí 17.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a  
v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• Ve čtvrtek 20.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V pátek 21.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.  
• V neděli 23.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

• Ve čtvrtek 27.1. od 17.00 hod. bude setkání manželat. 

• V neděli 30.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 
• V pondělí 31.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a  

v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 
• Ve středu 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu při všech bohoslužbách 

bude žehnání svící. Pamatujte prosím na účast při mši svaté. 

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. 

PODĚKOVÁNÍ 

 Milí farníci, z celého srdce vám Domácí hospic sv. Terezie děkuje za 
finanční dar ve výši 25 000 Kč! Je úžasné vidět a cítit vaši podporu hospicové 
péče v regionu Chomutovska. Právě hospicová péče otevírá prostor pro 
důstojné doprovázení člověka na jeho poslední životní cestě, přiznává lidskou 
důstojnost a respektuje pacientovo přání. 

 Hospicová péče je zaměřena na zmírnění tělesných obtíží, které doprovází 
umírání pacienta jako je např. bolest, dušnost či nechutenství. Dále je brán 
zřetel i na psycho-spirituální a sociální potřeby pacienta a jeho 
blízkých. Filozofií všech hospicových zařízení je úcta k člověku, který je 
jedinečný do posledních chvil. Služby Domácího hospice sv. Terezie nejsou 
hrazeny ze zdravotního pojištění a jsou tedy odkázány na vícezdrojové 
financování. O to více si nesmírně vážíme pomoci od vás všech. Díky vám, 
našim příznivcům, můžeme pečovat o pacienty, kteří svůj závěr života chtějí 
prožít ve svém vlastním domácím prostředí.  
 Období umírání je obrazem našich vlastních mezilidských vztahů. Všichni 
jsme povoláni k tomu, abychom po boku nemocných vydávali svědectví a 
stávali se ,, uzdravujícím společenstvím" či odhalovali původní a 
bezpodmínečnou Boží lásku, zdroj smyslu života.  Věřím, že Ježíš je tajemně 
přítomný v každém našem utrpení, věřím, že je ukrytý v bolesti i ve smrti.  

S úctou 
Ředitelka Domácího hospice sv. Terezie Bc. Petra Stanislava Meinlschmidtová, 

www.hospicsvterezie.cz


