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Blahopřejeme! 
Minulou neděli 27.12. slavil P. Jano 
svůj svátek (sv. Jana, apoštola). 
P. Janovi blahopřejeme a vyprošu-
jeme Boží požehnání a dary Ducha 
svatého pro jeho službu. 
 

Bůh nám nemohl říct více 
K nedělním liturgickým textům. 
„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo 
u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na 
počátku u Boha. Všechno povstalo 
skrze ně a bez něho nepovstalo nic, 
co jest. V něm byl život a život byl 
světlo lidí“. (Jan 1,1-4) 
 

Množství slov a nedostatek Slova 
 

Vánoční biblické a liturgické texty 
nám pomáhají pronikat do tajemství 
události, která se odehrála na 
počátku letopočtu kdesi ve 
vzdáleném Betlémě. Jedním z textů, 
který o Vánocích opakovaně 
zaznívá, je Prolog Evangelia svatého 
Jana, který vypráví o Slovu. 
 

Jaký je význam slova, dobře víme. 
Slovo je prostředek vzájemné 
komunikace. Aby člověk mohl 
komunikovat, potřebuje mít v 
nějakém jazyce slovní zásobu. 
 

 
 
 
Svatý Jan ovšem nehovoří o slovu s 
malým „s“, ale o SLOVU, KTERÉ JE 
ZÁROVEŇ OSOBOU. „Na počátku 
bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha a to  
Slovo byl Bůh (Jan 1,1). Toto Slovo je 
prostředkem Boží komunikace.  
 

Bůh to má vlastně velmi jednodu-
ché, protože nepotřebuje ke komu-
nikaci bohatou slovní zásobu. Stačí 
mu jediné Slovo. 
 

 
 

Skrze toto Slovo stvořil svět. Toto 
Slovo na sebe nakonec vezme 
podobu člověka a rodí se v Betlémě 
jako malé dítě. „Slovo se stalo tělem 
a přebývalo mezi námi“ (Jan 1,14). 
Toto malé betlémské dítě, kterému 
dají Maria s Josefem jméno Ježíš, je 
vrcholem Boží komunikace, Božího 
sdílení se s člověkem.  
 

Bůh nám nemohl říct více, než co 
nám řekl skrze vtělené Slovo. 
(www.pastorace.cz) 



O době, ve které žijeme, 
rozhodnout nemůžeme.. 
 

"Dávejte si dobrý pozor, jak máte 
jednat, ne jako nemoudří, ale jako 
moudří: dobře využívejte času, 
protože žijeme ve zlých dobách." 
(srov. Ef 5,15) 
 

Asi každý člověk by si přál, aby to 
nebo ono nezažil, aby se některé 
události nestaly. Někdo by možná 
rád žil v jiné době, kde by byl život 
"jednodušší a klidnější", kde by 
k sobě byli lidé slušnější... 
 

O době, ve které žijeme, rozhodnout 
nemůžeme. Asi ji ani výrazně ne-
změníme. Můžeme ale rozhodnout 
o tom, k čemu využijeme čas svého 
života. Moudrost nespočívá v tom, 
jak nej-lépe proplout a prosadit se, 
ale jak naplnit život. 
I můj život totiž přispívá k tomu, jaká 
je dneska doba. (www.vira.cz) 
 

Slavnost Zjevení Páně 
Ve středu 6.1. si připomeneme 
klanění mágů, či mudrců z Východu, 
které vedla hvězda přes Jeruzalém 
do Betléma. V Jeruzalémě ztratili 
spolehlivé vedení hvězdy, proto se 
ptali na novorozeného židovského 
krále. Dozvěděli se pouze o 
proroctví, že z Betléma vyjde vládce, 
který bude panovat izraelskému 
lidu. Mudrci za městem opět uviděli 

hvězdu, která se pohybovala před 
nimi, až se zastavila nad místem, kde 
bylo Dítě, kterému přišli vzdát hold. 
Když spatřili Dítě s jeho matkou 
Marií, padli na zem a klaněli se mu. 
Otevřeli své pokladnice a obětovali 
mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.  

Hvězda, oznámená v proroctví byla 
signálem pro ty, kterým neušlo 
znamení doby. (www.catholica.cz) 
 
Aktuální informace ke koro-
navirovým opatřením 
 

Vláda ČR schválila s účinností od 27. 
prosince přechod na pátý stupeň 
systému PES, kterým se mění počet 
účastníků bohoslužeb pouze na 10% 
kapacity kostela. Sledujte, prosím, 
aktuální stav ve sdělovacích 
prostředcích. Budeme vás informo-
vat i na našem webu. 
 

Pro nás to znamená: 
Všední dny budou beze změn.  
V neděli k dispozici tři bohoslužby: 
- mše svatá od 9:00 hodin 
- mše svatá od 10:30 hodin 

- mše svatá od 18:30 hodin 
 

Zůstává on-line přenos mše svaté 
v 9:00 hodin z kostela pro ty, kdo 
nemohou z nějakého důvodu přijít 
na mši svatou osobně.  
Dále budou slouženy ještě nedělní 
mše svaté ve Voletinách v 7:45 a 
v Žacléři v 11:00.  
 

Pro zajištění maximální povolené 
účasti v neděli dopoledne jsou 
připraveny tabulky pro přihlášení 
účasti na vybraném termínu. Využí-
vejte, prosíme, všechny nabízené 
termíny. Zvolený termín dodržujte a 
pokud je to možné, termíny 
střídejte. 
Dále zůstávají v platnosti dříve 
zavedená opatření, tj. použití 
roušek, dezinfekce a zachování 
rozestupů (využívejte i zadní část 
kostela). 
Eucharistii je možné přijímat pouze 
na ruku. Prosíme, nevyžadujte 
přijímání do úst. Přicházejte jed-
notlivě a v řadě zachovávejte po-
třebné odstupy. Před přijímáním si 
sundejte rukavice. Přijmout je nutné 
v prostoru u podávajícího. 
 

Informace z farnosti: 
Svátost pomazání nemocných 
bude udělena v neděli 10.1. při 
všech bohoslužbách. 
 

Živý růženec 
Lidé, kteří jsou zapojeni ve farním 
Živém růženci a dosud neobdrželi 
desátky na rok 2021, je naleznou 
v arciděkanském kostele v obálce na 
stolku mezi lavicemi (nebo v zákristii 
kostela ve Voletinách). Desátky je též 
možno nechat si poslat elektronicky 
(napište prosím na e-mailovou 
adresu pilz.jiri@dihk.cz nebo 
jiri.pilz@centrum.cz). 

Úklid kostela 
Na stolečku vzadu je připravena 
tabulka na úklid kostela na rok 2021. 
Prosíme zájemce, aby se zapsali  
 

Svátost smíření  
bude probíhat jako obvykle v kapli 
v termínech uvedených v pořadu 
bohoslužeb.  
 

Přímý přenos nedělní mše svaté 
z kostela NPM pokračuje. Vysílání 
probíhá přes internet a připojit se 
můžete kliknutím na ikonu: 
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA-ONLINE 
na webových stránkách farnosti. 
 
 
 
 

Apoštolát modlitby 
na leden 2021 
 

Evangelizační úmysl 
Podpora míru ve světě 
Modleme se, aby křesťané, lidé 
vyznávající jiná náboženství a všichni 
lidé dobré vůle prosazovali ve světě 
mír a spravedlnost. 
 
Národní úmysl 
Za věřící různých církví – ať na 
přímluvu sv. Jana Sarkandra vytvá-
řejí společenství jedné Boží rodiny 
modlitbou a společnou pomocí 
potřebným.


