
PROGRAM MŠÍ SVATÝCH A POBOŽNOSTÍ
28.11. 1.neděle adventní, mše svatá v 8 hodin CZ,
svěcení adventních věnců
4.12. rorátní mše svatá v 7.30 hodin PL,  odpoledne běžná mše
5.12 2. neděle adventní, mše svatá v 8 hodin PL
7.12. Vigilie Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie,
mše svatá v 17 hodin CZ
11.12. rorátní mše v 7.30 hodin CZ, odpoledne běžná mše
12.12. 3.neděle adventní— Gaudete, mše svatá v 8 hodin CZ
18.12  rorátní mše svatá v 7.30 hodin PL, zpovědní den od 14 hodin, bu-
dou i cizí kněží , v 16 hodin běžná mše svatá, Betlémské světlo - možnost
odpálení po mši svaté (také v úterý a ve čtvrtek), svíčky nebo lucerničky si doneste
s sebou.
19.12. 4. neděle adventní, mše svatá v 8 hodin PL
24.12. Štědrý den - Vigilie Narození Páně - slavnostní půlnoční mše ve 24
hodin CZ
25.12. Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ , slavnostní mše svatá v 8 hodin PL
26.12. Svátek Svaté rodiny, mše svatá v 8 hodin CZ
31.12. Mše svatá a slavnostní Te Deum  v 16 hodin PL na poděkování za
uplynulý rok a s prosbami  o Boží pomoc do nového roku
1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie, Nový rok
mše svatá v 8 hodin CZ, odpoledne v 16 hodin  mše svatá PL
2.1. 2.neděle vánoční, mše svatá v 8 hodin PL
6.1. Slavnost Zjevení Páně - Tři králové - mše svatá v 16 hodin PL
při mši svaté  svěcení vody , kadidla a křídy
9.1. Svátek Křtu Páně - mše svatá v 8 hodin CZ
- liturgické ukončení doby vánoční, výzdoba a zpěv koled může být
až do 2.2.
16.1. 2.neděle v mezidobí, mše svatá v 8.05 hodin PL
23.1. 3.neděle v mezidobí, Neděle Slova Božího, mše svatá v 8 hod.CZ
30.1. 4. neděle v mezidobí, mše svatá v 8 hodin PL
1.2.  Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice, mše svatá v 17 hodin PL,
svěcení svíček
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Přejeme všem požehnané svátky vánoční
a Boží ochranu v roce 2022

Jsem mez i  vámi . . .



KOLEJNY TRUDNY ROK...
TRUDNY TO BYL ROK ….

SVĚTLO NAROZENÍ PÁNĚ
Narození Páně  je pokaždé světlem v temnotách. Světlem uprostřed vzpomínek,
paprskem dětství  rozsvěcujícím mračna dospělosti , světlem z pootevřených
dveří kostela , kde je půlnoční mše a odkud je slyšet  pěkné koledy.
Ježíš Kristus, jako světlo vnesené do chrámu na začátku půlnoční mše, které nám
teprve plně zazáří ve velikonoční Oběti,  nám již nyní  svým jasem ukazuje cestu
k němu.  Nad hlavami hvězda betlémská a kolem naši bližní, kteří jdou, jak pas-
týři a tři králové,  za oním Božím světlem.  To vše nás uklidňuje a zahání strach
z temnoty nebo budoucnosti.
Světlo samo o sobě je přece uklidňujícím, po bouři vychází slunce, po noci začíná
nový den  s novými silami pro život.  Platí to nejen pro pro mladší v plné síle, ale
i pro starší , kde navíc přichází smíření se s tím, co léta přinášejí, bez hořkosti
a výčitek vůči mladším.
Možná odtud  je čerpána síla všech upřímně věřících, kteří se pak svému okolí
jeví jako klidní a vyrovnaní,  že od nich vychází  jakési vnitřní  světlo.  Možná z
nich září sám Kristus, tím tichým a laskavým světlem Boží milosti ?
Zůstalo v nás to čekání  na nové Světlo, jako když děti čekají   na první hvězdu na
večerním nebi na Štědrý den ?   Nač sami doma myslíme ve Vigilii  Narození
Páně ?  Zdali uprostřed  „temného lesu života, kde jsme se ocitli  během pouti po
onom světě“ (slovy Danteho) ,   chceme zase uvidět světlo z jeskyně s jesličkami,
světlo Boží ?
Odpověď přece musí být zřetelné CHCI !
Jako dříve v dětství, tak i nyní potichu stát ve svém domě, cítit vůni jehličí a  po-
krmů na štědrovečerním stole, pak přitisknout tvář o oknu a čekat. Čekat, až se
na temném nebi objeví první hvězda  a zazáří ve tmě On, přicházející  Syn Boží,
náš Spasitel.

Był to kolejny trudny rok. Pandemia ponownie napełniła nas lękiem, samotnoś-
cią, wciąż słyszymy o dystansie społecznym. A Boże Narodzenie to święto
BLISKOŚCI! Bóg pokonał dystans między niebem a ziemią, aby być Bogiem z na-
mi w każdym czasie. To dlatego świąteczne tradycje mają w sobie tak wiele cie-
pła, bliskości, serdeczności, przebaczenia. Łamiemy się opłatkiem na znak tego,
że dzielimy wspólny los, że dzielimy się swoimi radościami i troskami. Ale pier-
wszy jest Bóg. On dzieli z nami nasz los. Jest bliżej nas niż my sami siebie
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Słowo staje się ciałem w nas,
gdy odrywamy się od swojego egoizmu i pychy, gdy pozwalamy zwyciężać dob-
ru, gdy nie dajemy się złamać złu, gdy mówimy Bogu, jak Maryja, swoje TAK.
Od narodzin Jezusa zaczęliśmy liczyć na nowo lata ziemskiej historii. To wy-
mowny znak. Każdy kalendarz w ten sposób przypomina nam o tym, że Jezus
stał się nową miarą czasu, miarą człowieczeństwa. .

Szkoda, że tak rzadko używamy tego pięknego wyrażenia „Anno Domini”, czy-
li „w roku Pańskim”. Od 2021 lat cokolwiek dzieje się w życiu człowieka i świata,
dobrego lub złego, dzieje się w roku Pańskim, czyli między pierwszym a drugim
przyjściem Jezusa.
Historia ludzkości jest historią zbawienia. W opowieści św. Łukasza o narodzi-
nach Jezusa pojawia się motyw drzwi zamkniętych przed Rodziną z Nazaretu.
Mieszkańcy Betlejem trzymali dystans. Przypominają się też apostołowie, którzy
z lęku przed śmiercią zabarykadowali się w Wieczerniku. My też jesteśmy dziś
mocno pozamykani. Koronawirus i epidemia lęku z tym związana uderzyły moc-
no w jeden z najczulszych punktów ludzkich relacji. Założyliśmy maski i patrzy-
my na siebie jak na potencjalnych nosicieli wirusa. Unikamy bliskości, bo stanowi
zagrożenie. Nie podajemy sobie dłoni, nie widzimy swoich uśmiechów, nie przy-
tulamy się serdecznie.  Nie chodzi tutaj o kwestionowanie epidemicznych prze-
pisów, ale o to, że jednym ze skutków tego wszystkiego stała się narastająca sa-
motność. A człowiek potrzebuje bliskości, relacji, ciepła, dotyku. Jesteśmy z
miłości stworzeni i do miłości powołani. Nie da się na dłuższą metę żyć w dys-
tansie do ludzi, a tym bardziej do Boga.
Tak wielu z nas boi się przyszłości. Wielu zadaje sobie pytanie, jakie będą tegoro-
czne święta.  Martwimy się o to, co będzie potem, jakie skutki zostawi po sobie
ten  wirus nie tylko w organizmach, ale i w psychice, w duchowości, w relacjach
społecznych. Tylko jedno jest pewne: Bóg się rodzi. Bez względu na aktualną za-
razę. Nie zostawi nas samych. Jego BLISKOŚĆ jest silniejsza niż wszystko. Tylko
my sami możemy zamknąć Mu drzwi do serca. Inne przeszkody są bez szans.

2022 ROKEM ….
Jubilejní Svatojakubský rok  -  od 1.1.2021 do 31.12.2022  - je vyhlášen vždy v roce,
kdy svátek sv. Jakuba vyjde na neděli , což bylo v roce 2021. Z důvodů pandemie
a omezením cestování byl rozhodnutím  papeže Františka prodloužen do konce
roku 2022, aby co nejvíce poutníků mělo možnost  navštívit Santiago de Com-
postela .  Letos je to již 120 Jubilejní rok,   první byl vyhlášen 1122, napoledy byl v
roce 2010.   Plnomocné odpustky lze ale za obvyklých podmínek získat i  při ná-
vštěvě svatojakubských  poutních kostelů  na některé z poutních svatojakubských
tras. V českých zemích hledejte  Svatojakubská poutní cesta (nejbližší  kostel sv.
Jakuba na poutní trase je v Hradci nad Moravicí),  v Polsku  to jsou Kościoły sta-
cyjne Roku Św. Jakuba 2021 ,  na Slovensku hledejte Svätojakubská cesta.
Svatý otec František vyhlásil rovněž od 19.3.2021 do června 2022 speciální Rok za-
svěcený Rodině, který bude ukončen na 10. Světovém setkání rodin v Římě.
Při vyhlášení zároveň  připomněl důležitost slov prosím, děkuji, promiň  v každoden-
ním životě rodin. „Popros upřímně, protože nemůžeš vnucovat svou vůli  druhému
člověku silou.  Poděkuj, protože vděčnost je znakem dobré vůle a dobré duše.  Omluv
se, protože můžeš i nevědomky udělat nebo vyslovit něco, čím ublížíš druhému“


