
 sto tisíc lidí. Papež se od těchto událostí politicky držel dál, ale jeho 
encykliky mluvily jasně: bude-li vám stát, zřízení či nejrůznější autority 
jakýmkoli způsobem bránit ve svobodném vyznávání vaší víry, máte právo 
se – v mezích realismu a smyslu křesťanské víry – bránit. Dnes v našich 
končinách nežijeme brutalitu fyzickou, nepadají nám na hlavu spojenecké 
humanitární bomby a německé koncentráky známe už jen z filmových 
pohádek pro dospělé. Brutalita myšlenková – duchovní – je však přítomna 
stále. Stále citelněji, rafinovaněji, všudypřítomněji. Zacpěme si proto uši a 
zavřeme oči a mysleme. Mysleme třeba o slovech ¡Viva Cristo Rey!, ale i o 
pravém smyslu nadcházejících svátků. 

Literatura k tématu: Graham Green: Moc a sláva. 

Honza Šindelka,  
knihovník z farní knihovny 

NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ DÁREK – PROSTŘI MÍSTO U VÁNOČNÍHO STOLU 
HLADOVĚJÍCÍMU DÍTĚTI 

 Jestliže nevíte, co darovat letos pod stromeček, máme pro vás tip na 
dárek, který udělá radost všem lidem dobré vůle a navíc reálně mění 
lidské životy.      
 Hnutí Mary´s Meals pomáhá už více než dvěma a čtvrt milionu dětí 
na celém světě. Poskytuje jim vydatné jídlo v místě jejich vzdělávání, 
aby se mohly lépe soustředit a hodně se toho naučily. To přináší naději 
příští generaci a doslova zachraňuje životy. Letos o Vánocích se můžete 
k hnutí připojit a prostřít jeden nebo i více virtuálních talířů u vašeho 
stolu za pouhých 459 Kč. Tím zajistíte jídlo jednomu dítěti na celý školní 
rok. Stůl prostřete zakoupením tištěného nebo elektronického poukazu 
na e-shopu hnutí Mary´s Meals zde: eshop.marysmeals.cz, případně 
navštivte www.mistouvanocihostolu.cz. Tištěné informace o hnutí Mary´s 
Meals naleznete na stolečku s nabídkou knih v kostele.   

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

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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 "Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať nás 
naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách!" 
 Tak nás vybízí o 1. neděli adventní prorok Izaiáš. A my určitě chceme vyjít 
a vystupovat na Hospodinovu horu! Vždyť Hospodinova hora, skála na které 
jediné se dá skutečně stavět, stavět svůj život – tou je Kristus – a ten přichází. 
 Jak víme všichni, vynikající průvodkyní Adventem je Matka Boží Panna 
Maria a byli bychom velmi nemoudří, kdybychom ji nepozvali, každý z nás, na 
svou cestu tímto tak vzácným a milostiplným časem. To ona, která je matkou 
Božímu Synu, dovede být i matkou každému z nás. Mezi matkou a dítětem se 
utváří neopakovatelný vztah. Měl-li se Bůh opravdu stát člověkem, musela ta, 
jíž si k tomu vyvolil, být tou nejopravdovější matkou. 
 Podíváme-li se na jakékoliv zobrazení Matky s dítětem, uvidíme, s jakou 
oddaností lne malý Ježíš k Marii. To je Boží láska k lidem. To je ta obdivuhodná 
a podivuhodná Boží „slabost“ vůči lidem. A naše odpověď na tuto lásku musí 
být stejně tak bez hranic. A to je vlastně také smysl cesty časem, který 
nazýváme Advent – příchod.  Příchod Krista k nám – a náš příchod ke Kristu. 
Učit se a naučit se odpovídat na Boží lásku láskou bez hranic. Cokoli se dá 
přehnat, láska k Bohu ne. 
 Proto potřebujeme Marii, protože ona dovedla Boha milovat realisticky. To 
je to nejpodstatnější poslání, kterému je třeba se naučit. Mariina láska a její 
souhlas s Božím záměrem nám všem přinesli možnost spásy. Pojďme ruku 
v ruce s ní touto milostiplnou dobou. 

                                                                                            Žehnám Vám  
P. Alois 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mistouvanocihostolu.cz%2F&data=05%7C01%7Cveronika.miskarikova%40Marysmeals.org%7Cea78cb827e924ebf2bb408dabe5d17a4%7C56bf9bbcbe8c4eb3bb18b7910154a096%7C0%7C0%7C638031604306406332%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YudVQPzvH%2BUzOpo3zZwaQa6dPrKY0mKNs4jwmZSSsgw%3D&reserved=0


STANE SE 

V sobotu 26.11. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. V tento večer církev 
zvláště myslí  

v modlitbách především na všechny počaté děti.  

V  době adventní budou  ranní mše svaté v týdnu začínat v 7.00 
hod. 

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

• V neděli 27.11. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

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

• 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. 

V sobotu 3.12. 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 3.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 4.12. bude při mši sv. v 10.00 hod. pozván též sv. Mikuláš. 

Děti a rodiče jste zvláště zváni na tuto mši sv. 
V neděli  4.12. v 11.30 hod. bude v Droužkovicích poutní mše sv.  

Jste srdečně zváni! 
• V neděli 4.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

• Ve čtvrtek 8.12. je Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny 
prvotního hříchu, prosím, pamatujte na účast na mši svaté. Mše svaté 
proto budou jak v 7.00, tak také v 18.00 v děkanském kostele. 

• V sobotu 10.12. v odpoledních hodinách bude ve Volyni v kostele 
sv. Petra a Pavla ADVENTNÍ KONCERT. 

• V neděli 11.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. 
bude mše sv. v Březně v kostele sv. Petra a Pavla. 

• V neděli 11.12. v 17.00 hod. jste srdečně zváni na ADVENTNÍ 
VARHANNÍ KONCERT Adama Viktory do Března u Chomutova. 

• V pondělí 12.12. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na 
faře.  

• 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 sobotu 17.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 18.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

V týdnu od 14.12. – 20.12. můžete na děkanství přinést balíčky 
cukroví pro nemocné.  

Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky bude takto: 

V děkanském kostele Nanebevzetí P. Marie tato možnost bude  
v pondělí 19.12. od 16.00 – 18.00 hod. 

V kostele sv. Barbory v úterý 20.12. 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. 

APOKALYPSA VE FARNÍ KNIHOVNĚ 

¡Viva Cristo Rey!  
 Vstoupili jsme do doby adventní. Já bych se ale přece jen ještě vrátil k 
jiné významné události církevního roku – „slavnosti našeho Pána Ježíše 
Krista, Krále veškerenstva“. Je vrcholem církevního roku, přesto kolem nás 
tak nějak proplula, za zvuků prefabrikovaných koled a stupňujícího se 
předvánočního šílenství. Svátek zavedl roku 1925 papež Pius XI. 
encyklikou Quas primas. Píše se v ní: „… zdaž není svátek Krista Krále, 
opakující se každoročně po celém světě, velmi vhodný k tomu, aby byl 
obžalobou světa z jeho veřejného odpadu, jejž zplodil laicismus k nesmírné 
škodě společnosti, a zároveň jakousi nápravou? Vskutku, čím více se 
přesladké jméno našeho Vykupitele nedůstojně opomíjí na mezinárodních 
sjezdech a ve sněmovnách, tím mohutněji musí býti hlásáno, a tím dále 
musejí býti vyhlašována práva Kristovy královské důstojnosti a moci.“  
 Encyklika vyšla v nanejvýš brutální době: mezi první světovou válkou, 
která rozvrátila dosavadní světový řád, a druhou světovou válkou, jež 
teprve měla ve vší nahotě předvést, co dokáže moderní osvícený člověk, 
vybavený technikou a patřičnou ideologií. Tomu všemu předcházela 
brutalita myšlenková, duchovní: Hitlerova svatá kniha německého 
novopohanství právě sjížděla z tiskařského stroje a doba byla těhotná stále 
progresivnějšími a potrhlejšími teoriemi inspirovanými marxismem, ale 
nejenom jím. Tehdy, v roce 1925, vypuklo v Mexiku povstání kristerů – 
prostého venkovského lidu, který se postavil ateistickému, levicově-
liberálnímu režimu prezidenta Plutarca Elíase Callese. Jejich heslem bylo: 
¡Viva Cristo Rey! (Ať žije Kristus Král!). V kruté občanské válce 
poblázněných elit proti křesťanskému lidu a jeho kněžím zahynulo bezmála


