ADVENT A VÁNOCE 2018
PROGRAM MŠÍ SVATÝCH A POBOŽNOSTÍ
2.12. 1.neděle adventní, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce českém,

svěcení adventních věnců
6.12. čtvrtek, po mši přijde sv. Mikuláš - zveme všechny děti !
8.12 Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie , rorátní mše
svatá v 7 hodin v jazyce polském, odpoledne běžná mše
9.12. 2.neděle adventní, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce polském
15.12. Rorátní mše v 7 hodin jazyce českém, odpoledne běžná mše
16.12. 3.neděle adventní, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce českém
22.12 Rorátní mše svatá v 7 hodin v jazyce polském, zpovědní den
od 14 hodin - budou i cizí kněží , v 16.05 běžná mše svatá , Betlémské světlo - možnost odpálení po mši, svíčky nebo lucerničky si doneste s
sebou
23.12. 4. neděle adventní, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce polském
24.12. Štědrý den - Vigilie Narození Páně - slavnostní půlnoční mše
v jazyce českém - ve 24 hodin
25.12. Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ , slavnostní mše svatá v 8.05 hodin v jazyce polském
26.12. mše svatá v 8.05 hodin v jazyce českém
27.12. čtvrtek, Svátek sv Jana Evangelisty , při mši svaté svěcení vína
30.12 Svátek Svaté rodiny, mše svatá v 8.05 hodin v jaz. českém,
31.12. Mše svatá a slavnostní Te Deum v 16 hodin v jazyce polském 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 8.05 hodin v jazyce českém , odpoledne v 16.05 hodin
mše svatá v jazyce polském
6.1. Slavnost Zjevení Páně - Tři králové - mše svatá v 8.05 hodin
v jazyce polském, při mši svaté svěcení vody , kadidla a křídy
13.1. Svátek Křtu Páně - mše svatá v 8.05 hodin v jazyce českém
- liturgické ukončení doby vánoční , zpěv vánočních písní a výzdoba
je možné až do 2.2.2019
20.1. 2.neděle v mezidobí, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce polském
27.1. 3.neděle v mezidobí, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce českém
2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice,
mše svatá v 16 .05 hodin v jazyce českém, svěcení svíček, mše nemá
nedělní platnost
Editio Albel 2018 , aktuální informace na www.albel.cz

Ř íms ko ka toli cká fa rn ost Al brech tice

Přich ází m i k Tob ě .. .

Přejeme všem požehnané svátky
vánoční a Boží ochranu v roce
2019

PŘICHÁZÍM I K TOBĚ ...
O Vánocích oslavujeme Pána Ježíše jako maličké děťátko, které se nám narodilo,
protože je tak hezké a dojemné, jako každý přírůstek do rodiny. Maličký leží v
jesličkách, On je tak pěkný, nic po nás nechce. Ale je tomu opravdu tak? Správně
bychom měli slavit jeho příchod jako našeho SPASITELE, protože přišel na svět,
aby jej spasil. Nezůstane jenom jako roztomilé děťátko, zatím ještě čelíčko nerámují krvavé šrámy od trnů, v ručkách nejsou díry po hřebech a záda nejsou otevřenými ranami po bičování. To vše je ale cena za naše hříchy. Dejme si letos
takové předsevzetí, že se budeme snažit, abychom Mu svými skutky od těchto
ran co nejvíce odlehčili !

RORATY
„Spuśćcie rosę, niebiosa, z góry, a obłoki niech spuszczą z deszczem Sprawiedliwego. Niech się otworzy ziemia, niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela” –
wołamy z ciemności rozjaśnianej jedynie lampionami. Dopiero ze śpiewem Gloria pojawi się światło. Może w tym tkwi właśnie siła Rorat: że prostymi symbolami oddają prawdę o naszym życiu. Bo przecież wszyscy żyjemy w ciemności i
tęsknimy za światłem.
Roraty są popularne tylko w naszym kręgu kulturowym. Wywodzą się one z
tzw. Missa Aurea, czyli Złotej Mszy, odprawianej przed wschodem słońca w
środę trzeciego tygodnia Adwentu. Nazywana ona była także Mszą Rorate – od
pierwszych słów introitu „Rorate caeli” (Spuśćcie rosę), który był wówczas śpiewany. Z czasem w Europie Zachodniej przyjął się zwyczaj odprawiania jej przez
dziewięć dni przed Bożym Narodzeniem. W niektórych krajach – głównie w Niemczech, Austrii, Czechach, na Węgrzech i w Polsce – z biegiem czasu rozciągnięto tę tradycję na cały okres Adwentu. Na czeski były roratnie śpiewy tłumaczone już za cesarza Karola IV ! Dziś Roraty pozostają głównie polską specyfiką,
ale ich popularność ponownie wzrasta także na Słowacji i w Czechach.
W Niemczech i Austrii już istnieją niestety raczej w formie szczątkowej

ZKUSME OBNOVIT

TRADICI RORÁTŮ I U NÁS

!

Zveme všechny na ranní rorátní mše svaté do našeho kostela, vždy v soboty v 7
hodin ráno. Pozvání platí nejen pro děti a jejich rodiče, ale pro každého farníka
i přespolního ...

ZAMYŚLENIE ADWENTOWE
Co z tym Adwentem? Bo faktycznie to czas radosnego oczekiwania.
Wokół nas w ogóle wszyscy jakoś tak przyśpieszają. Szybko, bo muszę zrobić to
i owo. Muszę jeszcze pojechać tam i ówdzie. Idą wolne dni a ja muszę w pracy
wszystko zdążyć. Muszę, muszę,…..

Adwent to przecież czas radosnego oczekiwania.
Czy jednak radosne oczekiwanie oznaczać ma siedzenie non stop z nosem w
komputerze, względnie w telewizorze? A tak obecnie wygląda Adwent w wielu
domach.
I co z dziećmi? Rodzice nie mają czasu, więc dzieci mają ekrany. Współczesne
dzieci niemal zupełnie nie znają już adwentowego wyciszenia i spokojnego oczekiwania świąt. Bombardowane zewsząd mediami nie znają różnicy między
„czekaniem na wyjątkowy czas” a „korzystaniem z zawsze fajnego czasu”. Korzystaniem z wszelkich uciech niemal zawsze, bez przerwy, z taką samą intensywnością. Do bólu ciała, ale i ducha. Pomyślmy w tym roku inaczej
„Czas Świąt – mniej ekranu, więcej rodziny ” to pomysł, by na czas Adwentu
odsunąć dzieci od ekranów, a ich uwagę skierować na sensowniejsze tory. By
potem nie tylko święta były zdrowsze, ale i relacje rodzinne. I same dzieci...
Adwent to czas radosnego oczekiwania. Ale w ciszy, w przemyśleniu co nas
spotkało i co nas czeka. Czas przygotowań na przyjście Jezusa i otrzymaniu od
Niego kolejnej szansy w naszym życiu. Czas spokojnego czekania w takich okolicznościach, w jakich można działać. W jakich przyszło nam adwentowo trwać.
Co nie oznacza równocześnie wzruszenia ramionami, rzucenia wszystkiego i
kompletnego lenistwa w duchu „jakoś to będzie”. Harmonia i zdrowy rozsądek – to podstawa ratująca matki przed zbytnim stresem, a rodziny przed strachem okołoświątecznym. Starania – owszem, byle nie bolesne. Przygotowania –
tak. Oby jednak nie zabierały ostatniej możliwości odpoczynku i uśmiechu, spokojnego czekania w dobrej atmosferze w rodzinie i w domu.
Maryja pierników nie piekła, kolęd nikogo nie uczyła ani kalendarza adwentowego nie wydziergała. Pewne jest też, że czekała na Dzieciątko w ciszy, radości
i modlitwie. Przyszło.

EUCHARISTICKÁ HODINA
je duchovní společenství věřících k jejímuž založení v každé farnosti vyzývá náš
biskup František Václav Lobkowicz. Je to společenství věřících, kteří se snaží
prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden, minimálně 1x za
měsíc. V praxi se jedná o účast na adoraci Nejsvětější Svátosti, která je u nás každý pátek od 20 hodin večer. Za každou tuto účast lze získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky pro sebe nebo pro duše v očistci. Účast ve společenství se registruje na biskupství prostřednictvím duchovního správce farnosti, po
uhrazení registračního poplatku obdrží každý člen členskou knížku s adoračními pobožnostmi a modlitbami, tyto však nejsou závazné a předepsány, slouží
pouze jako vodítko.

