
 Bůh se stal člověkem ne tím, že by vyskočil už hotový Diovi z hlavy jako 
Pallas Athéna nebo se emanoval z neosobního univerza jako avatar. 
Narodil se po způsobu lidském. A to je jedna z nejdůležitějších věcí na 
našem křesťanství, katolickém zvláště: tajemství Vtělení, intimní, 
nerozlučitelné a láskyplné spojení „světů“ tak základně odlišných – Boha a 
člověka. „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ Nejen na oko, jak 
doufají mnozí sektáři, ani jen metaforicky, jak hloubají nejrůznější teologové 
chvění. Fakticky, materiálně. Tato pravda, kterou často přijímáme tak nějak 
samozřejmě, asi jako vánoční stromeček nebo sněhuláka, má dalekosáhlé 
důsledky – myšlenkové, etické i metafyzické. 

Vánocemi začíná příběh, který nás podivuhodným způsobem vrací na 
samý počátek, ke Stvoření. Neboť Bůh přece na počátku stvořil všechny 
věci – a viděl, že jsou dobré. Jsou vítězstvím nad Pádem. A současně 
člověka tajuplně pozdvihují do zcela nové kvality – jak se dozvídáme z 
verše: „Bože, který jsi důstojnost lidské přirozenosti podivuhodně stvořil a 
ještě podivuhodněji obnovil…“ Naše přirozenost, permanentně vystavena 
účinkům Pádu a hříchu, byla Vtělením a tím, co následovalo, povýšena 
možná dokonce nad přirozenost andělů. Je v tom obrovská zodpovědnost 
člověka, ale i velká, osvobodivá radost a naděje křesťana. Zde je jeden z 
kořenů naší víry: „Přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.“ 
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Požehnané a radostné svátky Narození našeho Spasitele a také 
požehnaný nadcházející rok 2023

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

P. Alois

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle 1.čtení 2.čtení          Evangelium 
25.12. Narození Páně Iz 9,1-3.5-6 Tit 2,11-14 Lk 2,1-14 
1.1. Matky Boží PM Nm 6,22-27 Gal 4,4-7 Lk 2,16-21 
8.1. Křest Páně Iz 42,1-4.6-7 Sk 10,34-38 Mt 3,13-17 
15.1. 2. v mezidobí Iz 49,3.5-6 1Kor 1,1-3 Jan 1,29-34 
22.1. 3. v mezidobí Iz 8,23b-9,3 1Kor 1,10-13.17 Mt 4,12-23 
29.1. 4. v mezidobí Sof 2,3;3,12-13 1Kor 1,26-31 Mt 5,1-12a 
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Milí farníci a přátelé, 
přeji Vám všem požehnané a radostné svátky vánoční a do celého 

nadcházejícího roku hojné požehnání Boží. Abychom měli svůj pohled 
upřený na Svatou rodinu a od ní se učili dennodenně žít své vlastní  
poslání jednak ve své vlastní rodině a jednak také ve společenství velké 
rodiny Božích dětí.  

Od Svaté rodiny čerpejme sílu a objevme důstojnost a posvátnost 
své vlastní rodiny.   

A jak už věděli a říkávali naši moudří předkové: „Bez Božího 
požehnání, marné lidské namáhání.“ Vyprošujme si toto Boží požehnání 
pro sebe navzájem, ale také pro náš dnešní tolik bolavý svět. Bez Boha 
a jeho vedení nemůžeme směřovat ke skutečné prosperitě. On jediný 
zná a může naplnit nejhlubší touhy lidského srdce. Buďme tedy často a 
rádi tam, kde On nás očekává, aby nás mohl občerstvit, naplnit a posílit. 
Díky Bohu, nám stále svítí věčné světlo před svatostánkem, jako jistý 
maják v rozbouřených vlnách současného života i světa.   

Kéž Vás všechny provází Bůh svým požehnáním na mocnou 
přímluvu naší nebeské Matky Panny Marie.  

V modlitbě a s požehnáním,  P. Alois                       



STANE SE 

V první lednové dny (od 1. - 14.1.2023) se bude konat v  našem městě 
a farnostech Tříkrálová sbírka. 

• V neděli 1.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14 hod.
bude mše sv. ve Vysoké Jedli.

• V pondělí 2.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání
seniorů.
• Ve středu 4.1. v 18.00 hod. bude v děkanském kostele sloužena mše
svatá za ochranu počatého života.
• Ve čtvrtek 5.1. v 18 hod. bude na děkanství adorace.
• V pátek 6.1. o Slavnosti Zjevení Páně bude žehnání Tříkrálové vody,

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

• V neděli 8.1. 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.

13.1. 2022 bude, dá-li Bůh, ve Filipově ve 4.00 hod. ráno mše svatá. 
Vyjíždí se ve čtvrtek 12.1. ve 23.00 hod. ze zastávky Palackého.  

Zájemci, zapište se na arch. 
• V pátek 13.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.

V sobotu 14.1. 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 sobotu 14.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově.
• V neděli 15.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.

• V pondělí 16.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání
seniorů. 
• Ve čtvrtek 19.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.
• V neděli 22.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích.

• V pátek 27.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.
• V neděli 29.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích.

• V pondělí 30.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání
seniorů.
• Ve čtvrtek 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu, při všech

bohoslužbách bude žehnání svící. V děkanském kostele bude mše sv. 
v 7.15 hod. i v 18.00 hod. Pamatujte, prosím, na mši svatou.

• V pátek 3.2. bude udělováno na závěr mše sv. jak v 7.15 hod., tak také
v 18.00 hod. Svatoblažejské požehnání.
• V sobotu 4.3. bude FARNÍ REKOLEKCE.

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. s 
nedělní platností. 

POZOR !!!  V sobotu 24.12.2022 zde však mše svatá nebude!!! 

APOKALYPSA VE FARNÍ KNIHOVNĚ

Tělo  
„Jak může být manželství svátostí, je-li pohlaví hříchem.“ (Chesterton) 

Předvánoční doba nás zahrnuje tolika tělesnými žádostmi a 
pokušeními, že člověk občas zatouží spíš po buddhovské nicotě. Ale 
přitom, aniž bychom chtěli hájit předvánoční bláznění, ono má své 
pravdivé jádro (asi jako každá pravda, která se bez Boha utrhla ze 
řetězu).

Středobodem vánočního příběhu je přece tělo. Vždyť co může být 
tělesnější než strasti ženy ve vysokém stupni těhotenství, trmácející se 
se svým snoubencem po cestách necestách beze střechy nad hlavou. A 
co může být tělesnější než její stav a následný porod v situaci, která 
musela být neobvyklá i na poměry raně císařského Říma kdesi v 
zaostalé periferii říše? O samotném aktu porodu můžu jako muž jen 
zkoprněle mlčet, asi jako sám Josef v onu hodinu. Jak pramálo 
„duchovně“ to celé působí, že? A přitom právě zde je bezedný zdroj 
naší, křesťanské duchovnosti – ta koření v těle a její pravdivost je 
podivuhodně materiální (ne materialistická!).




