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ÚVODNÍ SLOVO
Milí farníci,

vícekrát jsme v našem kostele uvažovali 

o tom, jakým darem je pro nás církevní rok. 

Provází nás velkými událostmi dějin spásy, 

ale také zároveň různými etapami našeho 

života, chvílemi, kdy pláčeme i chvílemi, 

kde naše srdce překypuje radostí a vděčnos-

tí. Jednou z takových dob je advent, doba 

Vánoční. Můžeme se do nich nořit stále zno-

va a znova a nikdy se nepřejedí, jako dobrý 

chléb. Zvláště o Vánocích uvažujeme, že Bůh 

přišel na tuto zem. Přišel v lidské rodině, 

přišel pokorně a s velkou mírností a citlivos-

tí k člověku. V dospělém věku vykreslil Pán 

Ježíš sebe sama v osmeru blahoslavenství. 

Mírnost, skromnost, soucit, milosrdenství, 

ochota trpět pro pravdu, plnit Otcovu vůli. 

Zárodky toho vidíme již na počátku jeho 

lidského života v Betlémě, pozorujeme tyto 

ctnosti na jeho nejbližších – Panně Marii i 

svatém Josefovi a od počátku na něm, Synu 

Božím a Synu člověka. Kéž nás tato doba 

hodně poučí a inspiruje k Jeho následová-

ní. 

MŠ

2

30 LET OD SVATOŘEČENÍ ANEŽKY
12.listopadu uplynulo 30 let od svatoře-

čení princezny Přemyslovny Anežky české. 

Tehdy 10 000 poutníků v Římě prožívalo 

tuto událost s velkou radostí a nadějí, že se 

poměry u nás změní. 9. listopadu padla Ber-

línská zeď a rostla naděje, že i k nám přijde 

změna. To pak opravdu nastalo v následují-

cích dnech. Lidé byli naplněni entuziasmem 

a velkými očekáváními. 25. listopadu slavil 

kardinál František Tomášek mši svatou v 

pražské katedrále a pronesl slavnou větu: 

„Církev stojí na straně národa.“

Příchod svobody mnozí přičítali právě 

přímluvě sv. Anežky a také to, že politické 

proměny proběhly bez krveprolití. To ne-

bylo samozřejmé pro toho, kdo tehdy viděl 

stovky připravených obrněnců a pohotovost 

lidových milicí.

Na jaře roku 1990 k nám přijel veliký pa-

pež, svatý Jan Pavel II. Dovolím si připome-

nout několik jeho myšlenek z různých proje-

vů, které pronesl na této návštěvě:
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“Bděte všemi prostředky, které jsou vám k dis-

pozici, nad základní svrchovaností, kterou vlast-

ní každý národ silou své vlastní kultury. Chraňte 

ji jako zřítelnici oka pro budoucnost velké lidské 

rodiny. Chraňte ji! Nedopusťte, aby se stala obě-

tí totalitarismu, imperialismu či hegemonií, pro 

které člověk neplatí než jen jako objekt nadvlá-

dy, a nikoliv subjekt lidské existence.“

„Tato země byla od věků duchovní křižo-

vatkou, mostem mezi Východem a Západem. 

Jednotná Evropa, Evropa od Atlantiku až po 

Ural, není už jen snem, není utopickou vzpo-

mínkou na středověk.“

„Kdyby historická paměť Evropy nesahala 

hlouběji než k ideálům osvícenství, měla by 

nová jednota Evropy mělké a vratké základy. 

Křesťanství, nelze z procesu hledání naší ev-

ropské jednoty vyvrátit. Nelze je z procesu hle-

dání naší evropské jednoty znovu neobjevit!“

„Český básník Vladimír Holan napsal:

‚Sama země praví:

Bez ryzí transcendentály

se žádná stavba nedostaví

nikdy, ach nikdy nedostaví.,

Bez transcendentály, bez přesaženého 

smyslu, zůstává každá stavba žalostným frag-

mentem jako babylonská věž. Nelze vybudo-

vat kulturu a opomenout či křečovitě odmítat 

to, co je cultus – úcta, uctívání. Nekulturní 

člověk a nekulturní národ je člověk a národ 

bez úcty k sobě, k bližnímu, ke světu, k Bohu. 

Nekulturní život je život bez hloubky, bez ta-

jemství, bez ducha, život určený jen spotře-

bou, život mělký.

Setkáváme se dnes na troskách jedné z 

mnoha babylonských věží v dějinách. Stav-

ba té společnosti neměla transcendentálu, 

neměla duchovní hloubku. Každý pokus vy-

stavět takto společnost, kulturu, lidskou jed-

notu a lidské bratrství – na odmítnutí úcty k 

společnému Otci a jeho řádu – plodí, tak jako 

v Babylonu, rozdělení lidí a zmatení jazyka.“

„Svoboda pouze vnější, bez vnitřního osvo-

bození, plodí chaos. Stůjte ve svobodě, ke kte-

ré nás osvobodil Kristus.

Spojení vnější a vnitřní svobody má budovat 

Evropu zítřka, civilizaci lásky a pravdy, Toto 

spojení zakládá Kristus, kámen nárožní.“

Ať se tak stane dnes po třiceti letech. 

Amen.

MŠ
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SČÍTÁNÍ FARNÍKŮ

V neděli 6. října na přání ČBK proběhlo v 

České republice sčítání počtu katolických 

věřících při nedělních bohoslužbách. Ko-

nalo se také v kostelích našeho farního 

okruhu. Zásadní bylo pochopitelně sčítání 

v hlavním, arciděkanském kostele Nanebe-

vzetí P. Marie.

Potěšující jsou zejména počty dětí a mlá-

dež do 19 let. Také poměrně značný počet je 

věřících středního věku. Nejslabší ročníky 

jsou mezi dvacátým a třicátým rokem. Podí-

vejme se teď na sčítání podrobněji:

Muži Ženy

0 - 9 18 0 - 9 19

10 - 19 28 10 - 19 25

20 - 29 7 20 - 29 10

30 - 39 19 30 - 39 20

40 - 49 25 40 - 49 36

50 - 59 23 50 - 59 26

60 - 69 13 60 - 69 29

70 - 79 18 70 - 79 28

80 - 89 14 80 - 89 17

90 - 1 90 -   -

Celkem 166 Celkem 210

Celkový počet: 376 věřících

Příznivé je také, že je poměrně vyrovnaný 

počet mužů a žen. Připočteme-li k tomuto 

výsledku ještě nemocné, kterých evidujeme 

a navštěvujeme přibližně 50, dostáváme se 

na číslo 426 věřících. Celkový součet věří-

cích v ostatních kostelích je nevelký, okolo 

třiceti. Celkem se tedy jedná asi o 460 vě-

řících, kteří jsou v našem farním obvodu a 

aktivním kontaktu s církví.

Velkým příslibem je také počet dětí, které 

přicházejí na náboženství a kterých je letos 
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přes šedesát. Máme též radost z dvanácti 

dětí, které se letos připravují k 1. sv. přijímá-

ní a šesti dospělých katechumenů, kteří se 

připravují ke křtu.                                              MŠ

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH
V naší farnosti navštěvujeme v současné 

době 53 lidí, kteří jsou buď v domovech pro 

seniory a obdobných zařízeních, nebo u sebe 

doma, ale kvůli nemoci nebo stáří nemohou 

přicházet do našeho farního společenství na 

bohoslužby. Pravidelné mše svaté sloužíme 

v těchto domovech: Dobětice, V Klidu a Or-

lická. Mimo tato zařízení navštěvujeme také 

domov pro seniory v Chlumci a na Bukově. 

Podle potřeby samozřejmě docházíme na 

všechna oddělení Masarykovy nemocnice, 

ať už ve městě nebo v Ryjicích. Po nemoc-

ných chodíme pravidelně jednou za měsíc 

na první pátky, pokud je někdo hospitali-

zován, navštěvujeme jej po domluvě s ním, 

např. jednou – dvakrát za týden.

Důležité je předat nám na faru informaci o 

nemocných lidech nebo o těch, kteří si přejí 

návštěvu kněze. Nespoléhat se na to, že si 

kněz všimne, že ten a ten člověk už dvakrát 

nebyl v kostele. Jen díky vaší všímavosti a 

zájmu o druhé se může podařit to, co se sta-

lo v poslední době – návštěva u nemocného, 

který přijal svátosti a krátce na to zemřel.

Prosíme také seniory, aby se sami nebáli 

volat nás podle potřeby k sobě domů. A aby-
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chom se nestyděli ani před vlastní rodinou, 

třeba nevěřící, požádat o návštěvu kněze. 

To by byl velmi falešný ohled. Spása duše je 

nade vše! Přistupujme často ke svátostem 

smíření i ve stáří, i když máme pocit, že se již 

vážných hříchů člověk v daném věku nedo-

pouští. Povinnost vyznat se ze svých hříchů 

a smířit se s Bohem a církví máme minimálně 

jednou za rok.

Poté, co jsem se stal knězem, se mi něko-

likrát stalo, že v domovech pro seniory jsem 

se setkal s osobou, která u svaté zpovědi 

byla naposledy v dětství. Jako jáhna mě také 

velmi mrzelo, že jsem nemohl v některých 

okamžicích posloužit ihned udělením svá-

tosti smíření a pomazání nemocných. Někdy 

totiž opravdu hrozí prodlení, nepředání in-

formace apod. Prosíme vás, upozorňujte nás 

na nemocné v našem středu.  

 P. V. Novák

POZVÁNKA PRO RODINY

Známe to všichni. Školní rok v plném 

proudu, ráno děti honem vypravit do školek 

a škol, odpoledne rychle na kroužky, pak ješ-

tě úkoly, něco uvařit, uhasit to nejnutnější a 

v pátek večer upadnout vyčerpaní do poste-

le. O víkendu dohnat doma, co se dá, a pak 

možná i na chvíli vydechnout a připravit se 

na další týden. Naštěstí v tom nejsme sami! 

Vždyť máme svou pomoc v Bohu a dokonce 

jsme vyzývání ke svatosti všedního dne.
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Je příjemné mít kolem sebe lidi, se kte-

rými můžeme sdílet starosti i radosti a vzá-

jemně se podpořit v dobrém. Pár chvilek pro 

to si lze najít alespoň jednou za měsíc na 

pravidelném setkání rodin naší farnosti. Zde 

je prostor si nad šálkem čaje (nebo i za po-

chodu během výletu) popovídat o všem, co 

nás těší i trápí. Spolu s přítomným knězem 

se povzbudíme rozhovorem na duchovní 

téma. Děti mají během setkání příležitost k 

vzájemnému poznávání a vytváření kama-

rádských vztahů s podobně smýšlejícími vrs-

tevníky. Přiznejme si, kdo z nás si nepřeje, 

aby naše děti měly dobré a věřící kamarády?

Proto připomínáme všem rodinám pozvá-

ní na 1. prosince do charitního centra pro ro-

dinu Ovečka v Doběticích, kde od 15:00 hod. 

proběhne další setkání. Může přijít každý, 

kdo dosud nenašel dost času, chuti, odvahy 

nebo sil. Datum vyšlo na 1. neděli adventní. 

Chcete-li, vezměte s sebou dětem připrave-

né adventní věnce, aby si je dozdobily pod 

dozorem chůviček z řad naší mládeže (mate-

riál bude k dispozici, nebo přineste vlastní), 

na závěr setkání budou věnce požehnány.

V lednu a únoru setkání neproběhnou z 

důvodu prázdnin, další termíny jsou zde: 1. 

3. a 5. 4. 2020 - od 15 hod. v centru Ovečka 

v Doběticích. 30. 4. - 3. 5. 2020 – společný 

výjezdní prodloužený víkend - místo a pro-

gram je věcí společné domluvy. 7. 6. 2020 – 

zahrada fary ve Skoroticích.

Těšíme se na všechny unavené maminky a 

tatínky a na jejich neúnavné děti!

Anna Hrnčířová
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Sváteční bohoslužby v době vánoční
obvod Střekov a Trmice

Obvod 
Střekov

Ne
22.12.

Út
24.12.

St
25.12.

Čt
26.12.

So
28.12.

Ne
29.12.

Út
31.12.

St
1.1.

So
4.1.

Ne
5.1.

Střekov
8.00

18.00
16.00

8.45
18.00

/ /
8.45

18.00
14.00

8.45
18.00

/
8.00

18.00

Mojžíř 9.45 22.00 10.15 10.15 / 10.15 15.30 10.15 / 9.45

Povrly 11.20+ 22.00+ 11.30+ / / 11.30+ / 11.30+ / 11.20+

Roztoky / 14.00+ / / / / / / / /

Krásné Březno / 14.00 / / 16.00 / / / 16.00 /

Svádov / 20.00+ / / / / / / / /

Valtířov / 20.00+ / / / / / / / /

Církvice / 16.00+ / / / / / / / /

Zubrnice / 24.00+ / / / / / / / /

+ bohoslužba slova

Trmický 
obvod

Ne
22.12.

Út
24.12.

St
25.12.

Čt
26.12.

Pá
27.12.

So
28.12.

Ne
29.12.

Út
31.12.

St
1.1.

Ne
5.1.

Trmice 9.30 24.00 9.30 9.30
16.00

**
/ 9.30 16.00 9.30 9.30

Chabařovice 8.00 20.30 8.00 / / / 8.00 / 15.00 8.00

Řehlovice 11.30 22.00 11.30 / / / 11.30 / 11.30 11.30

Dubičky / / / / / / / 24.00 / /

Předlice / / / / / / / / / /

Sobota 21.12.  – Trmice  9.00 – 16.00 hod. – Adventní duchovní obnova na trmické faře
** v 15.00 hod. ŽIVÝ BETLÉM před kostelem, 16.00 hod. mše sv. ve farní kapli a po té na faře 
svěcení vína
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33.  ROČNÍK  VÝSTAVY  BETLÉMŮ

Římskokatolická farnost arciděkanství Ústí nad Labem připravuje již 33. 
ročník výstavy betlémů ve dnech 12.12.2019 - 2.1.2020. Chceme potěšit 
všechny návštěvníky výstavy, která je na Ústecku již tradicí. Rádi bychom 
vás, milí farníci, požádali o pomoc s přípravou výstavy a hlavně se zapoje-
ním do služeb při hlídání výstavy. Předem všem pomocníkům děkujeme.

Výstava betlémů  12.12.2019 - 2.1.2020
Otevírací doba: 

čt 12.12. 16.00 Slavnostní zahájení

Slavnostní ukončení 
výstavy dne 
2. 1. 2020

v 16:00 hod.

pá 13.12. 9.00 – 17.00
so 14.12. 9.00 – 17.00
ne 15.12. 12.00 – 17.00
po 16.12. 9.00 – 17.00
út 17.12. 9.00 – 17.00
st 18.12 9.00 – 15.00
čt 19.12. 9.00 – 17.00
pá 20.12. 9.00 – 17.00
so 21.12. 9.00 – 17.00
ne 22.12. 12.00 – 17.00

po 23.12. 9.00 – 17.00
út 24.12. 12.00 – 15.30
st 25.12. 12.00 – 17.00
čt 26.12. 12.00 – 17.00
pá 27.12. 10.00 – 17.00
so 28.12. 10.00 – 17.00
ne 29.1. 12.00 – 17.00
po 30.1. 10.00 – 17.00
út 31.1. 10.00 – 15.30
st 1.1. 12.00 – 17.00
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PODZIMNÍ PRÁZDNINY V PŘÍCHOVICÍCH
V sobotu 26. října se skupina dětí, ve-

dená otcem Václavem Novákem, vydala na 

podzimní prázdniny do Příchovic v Jizer-

ských horách. Bylo zde mnoho lidí a nabitý 

program, děti si zde zahrály několik výbor-

ných her, například Ostrov Molokai, kde si 

vyzkoušely, jaké je to být malomocný, nebo 

hru Casino, kde mohly společně se svým tý-

mem vsadit na nadějné hráče ze svých řad. 

Také tu byl čas duchovního osvěžení, každý 

den byla mše svatá a za zmínku také stojí 

přednáška národního ředitele Papežských 

misijních děl České republiky, licenciáta ka-

nonického práva, magistra Leoše Halbrštáta 

a jeho manželky, diecézní ředitelky Papež-

ských misijních děl pro královéhradeckou 

diecézi, magistry Bronislavy Halbrštátové, 

kteří přednášeli o Papežských misijních dí-

lech. Ústecké osazenstvo odjelo ve středu 

30. října, aby se následující den mohlo vě-

novat pilnému studiu. 

T.O.R.A._V.
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FARNÍ SETKÁNÍ NA LODI DO LITOMĚŘIC

7. září ráno se začala scházet rozrůstající 

se skupina ústeckých farníků na hlavním 

nádraží s cílem doplout lodí do Litoměřic, 

prohlédnout si památná místa, slavit mši sv. 

a vlakem se vrátit zpět domů.

Protože stav vody v Labi nedovoloval vy-

plutí lodi přímo z centra Ústí, přesunuli jsme 

se autobusem do Vaňova. Tam nás čekalo 

menší překvapení – loď Bohemia měla záva-

du, proto jsme přestoupili jejím vnitřkem na 

loď druhou – krásnější – vznešeného jména 

vládce moří  - Poseidon. Po drobném občers-

tvení jsme se odebrali na vrchní palubu, kde 

jsme vyslechli fundovanou přednášku pana 

Kinského o Českém středohoří. Následoval 

dobrý oběd na lodi a již jsme se blížili do Li-

toměřic.

Program pokračoval prohlídkou biskup-

ské rezidence, kterou nás provedla sestra 

Posádová. Obdivovali jsme nádherné pro-

story působení našich dřívějších biskupů. 

Jak jsme se dozvěděli z bohatého výkladu, 

dnešní budova rezidence byla postavena 

podle plánů Giulio Broggia v 17. století. Dal-

ší cesta vedla do litoměřické katedrály, kde 

náš průvodce nevynechal ve výkladu nej-

menší detail. Zájemci mohli vystoupit na věž 

katedrály, jiní se pozdravili s přicházejícím 

otcem biskupem Baxantem. Postupně jsme 

se scházeli na mši svatou, slouženou našimi 

kněžími v kostele Všech svatých. P. Szeliga 

nás přivítal a po mši sv. pozval na výborné 

pohoštění, připraveném na farním dvoře. 

Rozloučili jsme se za zpěvu a hry na klávesy 

nevidomé dívky a P. Jančíka a odcházeli na 

vlak.
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Na tomto společném farním výletě jsme 

měli možnost se navzájem více poznat, nově 

se seznámit a prožít krásný den také s Ježí-

šem, přítomném v našem farním společen-

ství. Velký dík patří především našim kně-

žím, kteří o ústeckou farnost s tak velkým 

úsilím, nasazením a láskou pečují a umož-

ňují nám všem být si stále bližší mezi sebou i 

s naším Pánem. 

Hana Křížková

OHLÉDNUTÍ OTCE VÁCLAVA
Pro mě o podzimních prázdninách byl 

důležitý hned první den – sobota, kdy jsem 

pro shromážděné mladé sloužil v Příchovi-

cích mši svatou s udílením novokněžského 

požehnání a večer jsem měl povídání na 

téma mého kněžské povolání. Mladší děcka 

odešla hrát hry, zatímco jsem měl možnost 

podělit se o svém hledání životní cesty a po-

volání se staršími. Jen mě mrzelo, že jsme 

odpoledne nedohráli florbalový turnaj, pro-

tože se již šlo na škrábání brambor na neděl-

ní oběd. Děkuji také ochotným rodičům za 

pomoc při dopravě dětí zpět dříve, než bylo 

původně plánováno.

P. Václav 



NÁBOŽENSTVÍ
Letošní skupinky dětí, které se scházejí 

na faře jednou týdně na výuku náboženství, 

dosti „narostly“. Celkem se schází v pěti sku-

pinách 68 dětí. 1. a 2. třída - 14 dětí, dětí, 

připravujících se k 1. sv. přijímání je 10, 3. – 

5. třída - 14 dětí, 4. – 5. třída - 11 dětí, 6. – 9. 

třída - 19 dětí. Přejeme všem dětem i jejich 

katechetům Boží požehnání do jejich úsilí o 

poznávání a předávání víry v živého Boha.

HK

Datum Čas místo Akce

2.12. 15.00 Ústí nad Labem - fara Mikulášské odpoledne

2. 12. 17.30 Lidické náměstí -UNL Žehnání vánočního stromu

2. 12. 18.00
Ústí n. L. – kostel Nane-

bevzetí Panny Marie
Adventní koncert – Bendův komorní 

orchestr

2. 12. 18.00
Ústí n. L. – kostel Nane-

bevzetí Panny Marie
Adventní koncert – Bendův komorní 

orchestr

12. 12. 16.30 Kaple UJEP Quo vadis – přednáška 

13. 12. 16.00
Ústí n. L. – kostel Nane-

bevzetí Panny Marie
Slavnostní zahájení výstavy betlémů

15.12. 10.00 Ústí nad Labem - fara Adventní rekolekce

15.12. 14.00
Arnultovice - kostel 

Všech svatých
Vánoční zpívání

16. 12. 14.00
Lipová – kostel sv. 

Martina
Adventní koncert – pořádá obec Chu-

derov

16.12. 17.00
Ústí n. L. – kostel Nane-

bevzetí Panny Marie
Vánoční koncert – Pěvecký sbor Lin-

dušky

16.12. 18.00
Skorotice – kostel sv. 

Václava
Veřejné vánoční zpívání

19. 12. 19.00
Ústí n. L. – kostel Nane-

bevzetí Panny Marie
koncert Gymnázia, Jateční ul.

21.12. 18.00
Libouchec – kostel sv. 

Tří králů
Vánoční vystoupení žáků ZŠ Libouchec

25. 12. 19.00 Tisá – kostel sv. Anny Rybova Česká mše vánoční

1.1.2019 16.00
Ústí n. L. – kostel Nane-

bevzetí Panny Marie
Slavnostní ukončení výstavy betlémů

26.12. 2018 – 
2.1.2019

Příchovice Silvestr pro mladé v Příchovicích

AKCE ADVENT A VÁNOCE 2018



Požehnaný čas adventu a vánočních svátků
přejí

P. Mirek, P. Václav a P. Pavel
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