
PROGRAM MŠÍ SVATÝCH A POBOŽNOSTÍ
27.11. 1.neděle adventní, mše svatá v 8 hodin CZ,
svěcení adventních věnců
3.12. rorátní mše svatá v 7 hodin PL,  odpoledne běžná mše
4.12 2. neděle adventní, mše svatá v 8 hodin PL
8.12. Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie,
mše svatá v 16 hodin PL
10.12. rorátní mše v 7 hodin CZ, odpoledne běžná mše
11.12. 3.neděle adventní— Gaudete, mše svatá v 8 hodin CZ
17.12  rorátní mše svatá v 7 hodin PL, zpovědní den od 14 hodin, budou i
cizí kněží , v 16 hodin běžná mše svatá, Betlémské světlo - možnost odpálení
po mši svaté (také v úterý, čtvrtek, pátek ), svíčky nebo lucerničky si doneste s
sebou.
18.12. 4. neděle adventní, mše svatá v 8 hodin PL
24.12. Štědrý den - Vigilie Narození Páně - slavnostní půlnoční mše
ve 24 hodin PL
25.12. Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ , slavnostní mše svatá v 8 hodin CZ
26.12. Svátek sv, Štěpána - prvomučedníka, mše svatá v 8 hodin PL
30.12. Svátek Svaté rodiny, mše svatá v 16 hodin PL
31.12. Mše svatá a slavnostní Te Deum  v 16 hodin na poděkování za
uplynulý rok a s prosbami  o Boží pomoc do nového roku CZ
1.1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie, Nový rok
mše svatá v 8 hodin CZ, odpoledne v 16 hodin  mše svatá PL
6.1. Slavnost Zjevení Páně - Tři králové - mše svatá v 16 hodin PL,
při mši svaté  svěcení vody , kadidla a křídy
8.1. Svátek Křtu Páně - mše svatá v 8 hodin CZ
- liturgické ukončení doby vánoční, výzdoba a zpěv koled může být do 2.2.
15.1. 2.neděle v mezidobí, mše svatá v 8 hodin PL
22.1. 3.neděle v mezidobí, Neděle Slova Božího, mše svatá v 8 hod.CZ
29.1. 4. neděle v mezidobí, mše svatá v 8 hodin PL
2.2.  Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice, mše svatá v 16 hodin PL,
svěcení svíček
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ADVENT A VÁNOCE 2022
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Přejeme všem požehnané svátky vánoční
a Boží ochranu v roce 2023

Jsem mez i  vámi . . .



MARIO, CZY WIEDZIAŁAŚ?

UVIDĚT BOHA V DÍTĚTI
V roce 1984 americký zpěvák a textař  Mark Lowry sepsal seznam otázek, které by
zadal Panně Marii, kdyby byla taková možnost. „Chtěl jsem zachytit ve slovech to,
co si nelze představit.“ Byly mezi nimi třeba otázky „Jak to bylo vychovávat
Boha“  „Co jsi věděla?“  Tento text později získal nepředstavitelnou popularitu, když
v roce 1991  skladatel Buddy Greene jej zhudebnil a tak vznikla moderní koleda zpí-
vaná na celém světě Mary, did You know? („Mario, czy wiedziałaś?” „Marie, zda
viš?).   Od té doby z tisíců úst, zpívajících a rozjímajících  o tajemství  Narození
Páně,  plynou tyto otázky.  Poslední je „Věděla jsi, že spící dítě, které držíš v náručí,
je velký „Já jsem?“  Ruka se chvěje při psaní jména Páně, ale náruč Marie se nechvě-
la, když v ní držela Dítě?  Věděla jen to, že Bůh je jen jeden a že před devíti měsíci
uslyšela slib početí a narození Syna, kterému dá jméno Ježíš. On bude velký a bude
nazýván Božím Synem.

DOTKNĄC BOGA
Fakt, że Bóg stał się człowiekiem, ma nam pomóc zrozumieć zagadnienia najważ-
niejsze – sens istnienia człowieka, świata i samego Boga. Robiąc krok dalej, można
powiedzieć, że nie da się zrozumieć siebie samego bez zrozumienia tego, co na-
prawdę wydarzyło się tamtej nocy w Betlejem
I czy nie o to samo chodziło świętemu Franciszkowi, który osiem wieków temu, w
Wigilię Bożego Narodzenia, zwołał swoich braci i okoliczną ludność do Greccio?
Podobno w homilii, którą wówczas wygłosił, jak refren powracały słowa: „Kochajcie
Dziecię z Betlejem”.  W Dzieciątku leżącym w betlejemskim żłóbku można… do-
tknąć Boga i obdarzyć Go pieszczotą. „Bóg przynosi nam czułość na ziemię. Dzisi-
aj!” – dopowie papież Franciszek i dodaje: „To sprawia, że odradza się w nas
czułość, czułość ludzka, która jest bliska tej Boskiej”.

Mario, czy już wiesz, kim okaże się Twój syn, Twój mały chłopiec?
Mario, czy Ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć?
Czy Ty wiesz, że ta mała dłoń, powstrzyma wielki wiatr
Że dałaś życie Temu, kto Tobie życie dał?
Mario czy Ty wiesz, że pewnego dnia, przywróci wzrok ślepemu?
Mario czy już wiesz, że Twój synek ma wybawić nas od złego?
Czy Ty wiesz, że Twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna?
Że patrząc w jego oczy, najświętszą widzisz twarz?
Ślepemu wzrok, głuchemu dźwięk, zmarłemu życia dar
Chromemu krok, niememu pieśń, przynosi Chrystus Pan!
Mario czy Ty wiesz, kim naprawdę jest, maleńki Twój bohater
Mario czy Ty wiesz, że pewnego dnia, On rządzić będzie światem
Czy Ty wiesz, że to właśnie On, pokona grzech i śmierć
Dziecko śpiące w Twych ramionach na imię ma "Jam Jest"

Lékaři a kaplan nemocnice v ital-
ském Miláně, kde teprve patnácti-
letý zázračný chlapec před 16 lety
umíral na akutní leukémii, za-
vzpomínali na to, jak na ně Carlo
Acutis zapůsobil. „ Měl velmi ble-
dou tvář, ale na ní byl naprosto
vyrovnaný a mírný výraz. Byla to
tvář, která bývá u umírajících ne-
myslitelná, zvláště u teprve dospí-
vajícího člověka.“

Jeho zanícení pro víru bylo tak veliké, že na mše začal chodit sám od sebe ještě jako
malý a dokonce k tomu přiměl i své, již tehdy ve víře ochladlé, rodiče. Jeho životním
mottem bylo „eucharistie je moje dálnice do nebe“.  Nevynechal  jakoukoliv možnost
k adoraci, byť jen krátké,  neboť byl přesvědčen, že každý čas s Ježíšem v eucharistii
vede ke svatosti.
„Máme přece větší štěstí  než apoštolové, kteří žili s Ježíšem. Nám stačí k setkání s
Ním jen vejít do kostela“  „Stejně jako pro let balónem se musí odhodit závaží, tak
duše potřebuje odhodit od sebe všechny hříchy, které ji zatěžují.“ „Proč lidé stojí ta-
kové fronty na různé zážitky  a žádné na Ježíše? Kdyby věděli, oč přichází, byly by
kostely zcela plné.“  „Náš cíl musí být nekonečný, ne konečný.“  „Štěstí je pohled
obrácený k Bohu. Smutek je pohled obrácený k sobě samému.“ „Všichni se rodí jako
originály, ale mnozí umírají jako fotokopie.“
Byl velmi nadaným programátorem, jeho cílem bylo zdokumentování eucharistic-
kých zázraků skutečné proměny proměny hostie a vína v tělo a krev Páně a vytvořil
celý webový katalog. Jako již nemocný chtěl svoji práci dokončit a rodiče jej vozili
po místech těchto zázraků.  Na internetu je tento katalog eucharistických zázraků do-
stupný v různých jazycích, včetně PL, na adrese http://www.miracolieucaristici.org.
Jako správný teenager chtěl být pohřben v  jeansech a ve svetru. Jeho tělo bylo při
exhumaci v roce 2019 celistvé a bylo konzervačně ošetřeno.   Byl blahoslaven 10.
října 2020 jako nemladší člověk v historii, diecéze v Assisi a Miláně ustavily den je-
ho úmrtí 12. října jako lokální svátek . Říká se už o něm, že je to nový patron interne-
tu.  Tělo je vystaveno ve skleněné schráně v Assisi v Santuario della Spogliazione.

BLAHOSLAVENÝ  CARLO ACUTIS  - NÁŠ SOUČASNÍK

Ta „czułość” i ta „pieszczota”, a zwłaszcza „obdarzyć Boga pieszczotą” mają rzecz
jasna i swoją drugą stronę. Bóg, który może być „dotknięty”, wystawia się niejako na
wszystkie działania człowieka – i to jest również argument za tym, że miłość i dobroć
Boga do ludzi najpełniej ukazały się właśnie w Chrystusie. Ponad trzydzieści lat od
betlejemskiej nocy upłynie, gdy sam Jezus najpierw zada uczniom pytanie, za kogo
uważają Go ludzie, a potem zawęzi je do: „za kogo wy mnie uważacie?” „Ty jesteś
Mesjasz, Syn Boga żywego”


