
 
 

v týdnu od 25.12.2022 do 1.1. 2023 
 

DEN LITURGICKÁ OSLAVA MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO 
Vigilie 

Slavnosti 

Narození Páně 

KL 16:30 
Za + Tomáše Kohuta (nedož. 44 let) a živou 
rodinu  

Č 

Hn 20:30 
Na poděkování dobrovolníkům a službě, kteří 
se podílejí na péči o kostely ve farnosti  

Č+P 

Tř 22:00 Za + Stanislava Filipce, rodiče a dceru Soňu Č+P 

NE 

25.12. 

Slavnost 

Narození 

Páně 
Přikázaný 

svátek 

Hn 7:30 Za + Mons. Miloslava Klisz  P 

Hn 8:45 
Za + Karla a Otýlii Slaninovy,  
živou a + rodinu Č 

Tř 10:00 
Za + Mons. Miloslava Klisze (10. výr. úmrtí), 
za + Františka Dudu, manželku a syna Č 

KL 11:30  Za + Vlastimil Lanča P 

PO 

26.12. 

Svátek  
sv. Štěpána,  

jáhna  
a prvomučedníka 

Hn 7:30 
Za + Andrzeja Brecher, + rodzinę Brecher  
i Lotter P 

Hn 8:45 
Za + Mons. Adama Ruckého a + P. Pavla 
Motyku Č 

Tř 10:00 
Na podziękowanie oraz za żywą i + rodzinę 
Smilovský, Živný a Lipowský P 

ÚT 

27.12. 

Svátek sv. Jana, 
apoštola a evangelisty Hn 7:00 

Za živé a + farníky s prosbou o nová duchovní 
povolání  Č 

ST 

28.12. 

Svátek svatých 
Mláďátek, 
mučedníků 

Hn 7:00 Za + Marię Kolesar i męża P 

ČT 

29.12. 

Pátý den v oktávu 
Narození Páně Tř 18:00 

Za żywą i + rodzinę Jochymek  
i + Leszka Piszut  P 

PÁ 

30.12. 

Svátek sv. Rodiny, 
Ježíše, Marie  

a Josefa 
Hn 18:00 

Za + rodiče Peterkovy a syny Pavla 
 a Antonína Č 

SO 

31.12. 

Sv. Silvestra I., papeže 
 

Zakončení 
občanského roku 

2022 

Tř 16:30 Za + Stanisława Sikorę i rodziców z obu stron P+Č 

Hn 18:00 Na poděkování a s prosbou Č+P 

NE 

1.1. 

Slavnost 

Matky Boží, 

Panny Marie 
Přikázaný 

svátek 

Hn 8:30 
Za + Marii Brysovou, manžela Josefa, živou a 
+ rodinu Ptákovou a Kafonkovou Č+P 

Tř 10:00 Za živou a + rodinu Ovčaříovou a Husovou Č 

KL 11:30 Na poděkování a s prosbou Č 

 
 



 
 

z neděle 25.12.2022  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 výše sbírky z min. neděle na opravy: 19.527,-Kč. Pán Bůh zaplať za dary! 

• V sobotu: mše sv. zakončeny děkovnou adorací a hymnem Te Deum 
• Příští neděle: Světový den modliteb za mír 

************************************************************************     
• V týdnu půl hodiny před mší sv. modlitba růžence 
• V sobotu 7. 1.2023 v naší farnosti proběhne tříkrálové koledování po vesnicích. Prosíme 

opět dobrovolníky z řad dětí i dospělých, aby se přihlašovali ke koledování na tel. 730827795 
(stačí i sms). Další informace budeme postupně zveřejňovat. Děkujeme. 

• Poděkování všem za jakékoliv zaangažování do přípravy a průběhu svátků vánočních ve 
farnosti. 

*** 
     A (BOŽÍ) SLOVO SE STALO TĚLEM A PŘEBÝVALO MEZI NÁMI (J 1,14).  
BOHA NIKDO NIKDY NEVIDĚL. JEDNOROZENÝ SYN, KTERÝ SPOČÍVÁ V 
NÁRUČÍ OTCOVĚ, NÁM O NĚM PODAL ZPRÁVU (J 1,18).   
 

     „Hoj ty štědrý večere, ty tajemný svátku…“, napsal Karel Jaromír Erben v jedné ze svých 
básní sbírky Kytice. Narození Ježíše, které slavíme na Štědrý večer, je vskutku opředeno 
tajemstvím a může v nás vyvolávat různé otázky: Jak je možné, že Bůh přišel do tohoto světa 
zrovna takto? Vždyť ta nezajištěnost jeho příchodu na svět je do nebe volající. A proč se „nám“ 
vlastně narodil, jak zpíváme v jedné z nejznámějších koled? 

     V Bibli ve Starém zákoně můžeme vystopovat různé projevy Božího vztahu k lidem. 
Například Izraelce vyvedl z egyptského otroctví nebo Mojžíšovi předal na hoře Sinaj Desatero. 
Ale nikdy se tehdy neprojevil tak, aby sestoupil na zem mezi lidi. To se stalo až v Betlémě, když 
na sebe vzal lidskou podobu, a tak tím nejsrozumitelnějším způsobem stvrdil svůj vztah k 
člověku. V Ježíši můžeme poznávat, jaký Bůh je, jak moc mu záleží na každém z nás. 

     Hlavní poselství Vánoc by se dalo shrnout do biblického citátu: „(Boží) Slovo se stalo tělem 
a přebývalo mezi námi.“ A svatý Augustin toto poselství rozvádí dál: „Slovo se stalo tělem, aby 
se člověk stával člověkem.“ Člověkem se totiž každý plně staneme, pokud se staneme tím, čím 
nás Bůh zamýšlel, tedy Božím obrazem. A tím jsme tehdy, předáváme-li druhým lidem lásku, se 
kterou se setkáváme v Božím jednání s námi. 

To, že se narodil Ježíš, 

je zásadní projev Boží lásky ke každému z nás 

a je to důvod, proč se o Vánocích radovat. 
  
  Svátky Narození Krista, ať jsou naplněny Boží láskou, pokojem a radostí. Nechť Ježíšova 

ruka se dotýká každého srdce, aby otevřel cestu Božímu hlasu.  

                                          Požehnané Vánoce všem přeje o. Rudolf Sikora, duchovní správce                                                                                                       


