
PROGRAM MŠÍ SVATÝCH A POBOŽNOSTÍ  

 

3.12. 1.neděle adventní, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce českém,    

svěcení adventních věnců  

5.12. úterý, po mši přijde sv. Mikuláš - zveme všechny děti ! 
8.12 Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie ,  
mše svatá v 16 hodin v jazyce polském 
10.12. 2.neděle adventní, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce polském 

17.12. 3.neděle adventní, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce českém 

23.12  sobota - zpovědní den od 14 hodin - budou i cizí kněží ,  
Betlémské světlo - možnost odpálení po mši v úterý, ve čtvrtek a v sobotu, 
svíčky nebo lucerničky si doneste s sebou   
24.12. 4. neděle adventní, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce polském  

24.12. Štědrý den - Vigilie Narození Páně - slavnostní půlnoční mše 

v jazyce polském - ve 24 hodin 
25.12. Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ , slavnostní mše svatá v 8.05 ho-
din v jazyce českém  
26.12. mše svatá v 8.05 hodin v jazyce  polském  
31.12 Svátek Svaté rodiny, mše svatá v 8.05 hodin v jaz. českém, 
slavnostní Te Deum 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 polském , odpoledne v 16.05 hodin  
mše svatá v jazyce českém  
6.1. Slavnost Zjevení Páně - Tři králové - mše svatá v 16.05 hodin  

v jazyce českém,  při mši svaté  svěcení vody , kadidla a křídy, mše 

nemá nedělní platnost  

7.1. Svátek Křtu Páně - mše svatá v 8.05 hodin v jazyce polském   

- liturgické ukončení doby vánoční , zpěv vánočních písní a výzdoba 

je možné až do 2.2.2017 

14.1. 2.neděle v mezidobí, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce českém 

21.1. 3.neděle v mezidobí, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce polském 

28.1. 4.neděle v mezidobí, mše svatá v 8.05 hodin v jazyce českém 

2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice,  

mše svatá v 16 hodin v jazyce polském,  svěcení svíček  
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O svatý Josefe, tvá ochrana je velká a silná, tvou přímluvu Bůh rychle vyslyší. Do 
tvých rukou vkládám všechny své prosby a touhy  ( vyjmenuj prosby ) . Stojím zde, 
tobě oddán, pod tvou nebeskou mocí a chci ti vzdát poctu a dík jako jednomu z nejví-
ce milujících otců. Ty  jsi objímal Ježíše a choval ho spícího ve své náruči, přimluv 
se za nás, určitě tě  vyslyší  ! Otče náš …. 

S DŮVĚROU SE NA NĚJ OBRACEJME V KAŽDÉ SITUACI  !    

Blíží se opět  Vánoční svátky a s nimi budeme připravovat  doma i v kostele  tra-
diční jesličky—betlémskou scenérii.  Mezi  postavami , které tam budou , je jedna 
velmi skromná. Tichý člověk, o jehož  údělu už po Vánocích  neuslyšíme.    
A přece  byl a je velmi důležitý  pro naši víru.  

SVATÝ JOSEF—ZAPOMENUTÝ SVATÝ ?    
Evangelista Marek se o Josefovi vůbec nezmiňuje. Píše jenom, že 
obyvatelé Nazareta o Ježíšovi říkali, že je to syn Mariin a že pracu-
je jako tesař. Od Lukáše a  od Matouše máme pak i více informací 
Při sčítání lidu za císaře Augusta musel i s Marií jít do Betléma, 
odkud pocházel jeho rod, aby se tam dal zapsat. Po narození Ježíše 
na pokyn anděla uprchl s Marií a dítětem do Egypta před Herodo-
vým pronásledováním. Když Herodes zemřel, chtěli se vrátit zpát-
ky, ale báli se Herodesova nástupce a na pokyn ve snu se usadili v 

Nazaretu. Tam vykonával své povolání, pečoval o svou rodinu a vychovával Ježíše.  
Poslední zmínka o Josefovi je, když po nalezení Ježíše v chrámu Maria říká : "Synu, 
co jsi nám to udělal ? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali." Ve vyprávění o 
svatbě v Káně Galilejské už o sv. Josefovi nic není, při Kristově ukřižování jistě ne-
byl mezi živými, protože jinak by Pán Ježíš nesvěřoval Pannu Marii apoštolu Janovi.  
O věku Josefa nevíme nic,  v době Ježíšova narození jistě nebyl starým mužem ( jak 
je často zobrazován) , ale byl  prostě dospělým samostatným mužem, který je scho-
pen se postarat o svou rodinu.  Ježíšovi dobře předal řemeslo, protože v Písmu není 
zmiňován materiální nedostatek Svaté rodiny.     
Jego rola w posłannictwie Jezusa jest jednak duża, bo to jemu anioł nie tylko objawił 
narodziny Jezusa, ale też przestrzegał i prowadził pośród zasadzek życiowych. To 
jego wybranie na Opiekuna Syna Bożego jest najlepszym świadectwem, że musiał 
być człowiekiem wyjątkowym. Z jednej strony normalny człowiek, normalny mąż, 
normalny ojciec, normalny pracownik… A jednocześnie wzór uczciwości, sprawied-
liwości, pracowitości, czystości, odpowiedzialności za los swojej rodziny. Przede 
wszystkim uczy nas właściwej postawy wobec Boga, wyrażenie zgody na Boży plan 
i go wypełniać, przykładem codziennej wędrówki przez życie z Bogiem. Józef widzi 
przed sobą zadanie i nie pyta Boga, jak ma to zrobić, czy da radę, czy jest w stanie 
wygrać, lecz po prostu je z Bożą pomocą wypełnia... 
Svátek Josefa pěstouna Pána Ježíše slavíme 19.března, několik dnů před svátkem 
Zvěstování Páně 25.3., na den 1.5. ustanovil papež Pius XII svátek sv.Josefa  dělníka 
jako patrona dobré práce.   

W Chile miała miejsce katastrofa lotnicza, jeden z ocalałych, piłkarz, przeżył, bo nie-
mal w ostatniej chwili zamienił się miejscami z jednym z dziennikarzy. „Tylko Bóg 
potrafi wyjaśnić, dlaczego przeżyłem. Bóg dał mi drugą szansę” – powiedział 27-
latek po katastrofie. I niewątpliwie tak jest. Tylko Bóg wie. Człowiek, choć czasem 
niewiedza go denerwuje, a nawet boli, wiedzieć nie musi.  
To jakaś przedziwna tajemnica te Boże wybory. Te drugie, czasem trzecie czy piąte 
szanse. I nie tylko w kwestiach aż tak ekstremalnych jak katastrofa lotnicza. Takie 
szanse, choć bywa, że o tym nie wiemy, są częścią naszego życia. Niemal regularnie, 
niemal codziennie.  Bywa i tak, że po ludzku wydaje się, iż kolejnej szansy nie było. 
Nie otrzymaliśmy jej. Bóg milczy. Koniec z szansami. Koniec? Po ludzku biorąc, jest 
cisza... I dopiero po jakimś czasie z innej perspektywy widać, że tak naprawdę sam 
człowiek ze swoim problemem nie został. Tylko brak szerszego spojrzenia, spojrze-
nia i sercem, i wiarą, zaburzał obraz i samego siebie, i okoliczności. I... Boga. 
 
Boże Narodzenie to czas nowych, kolejnych szans od Pana Boga. Nowego spojrze-
nia, otwarcia. Możliwości odnowy i zapisywania od nowa starego (albo i bardzo sta-
rego) życia. To radosna szansa, prosto od żłóbka, prosto od Dzieciątka, by coś zmie-
nić, by spojrzeć na swoje życie z perspektywy bezbronnego niemowlęcia, które jest 
Królem świata. Zupełnie nierealistyczna to perspektywa, bo odwraca zwykły  
porządek  rzeczy, w którym to mocny i silny jest władcą a maleńki i kruchy sługą.  
W tym nowym porządku jest szansa na zmianę dla każdego z nas. Dla rodzin, dla 
małżeństw, dla samotnych i samodzielnych. Przychodzi mały Król, w pieluchach, i 
rządzi. Rządzi tak, że najpierw witają Go pastuszkowie, potem królowie. Szansa dla 
maluczkich, czyli nas wszystkich, na poznanie Niepoznanego. 
Boże Narodzenie jako szansa dla człowieka od Pana Boga. Boga położonego w  
żłóbku. Boga, który co wyciąga rączkę, maleńką rączkę, nad naszymi codziennymi 
sprawami, problemami, troskami. I błogosławi. Podnieś rękę, Boże Dziecię! Daj  
jeszcze kolejną  szansę...  

DRUGA SZANSA OD BOGA  

Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz uczy-
nić możliwym to, co wydaje się być niemożliwe. Spójrz z ojcowską miłością na  
wszystkie moje potrzeby duszy i ciała. Udziel mi łaski ... (wymienić intencję), o którą 
Cię proszę z ufnością.  Ojcze nasz,….  Amen.  
Święty Józefie,  jak Bóg Ojciec powierzył Twojej pieczy swego Jednorodzonego Sy-
na, tak i ja również oddaję się pod Twoją opiekę. Czuwaj nade mną, bądź moim  
Orędownikiem u Jezusa Chrystusa, którego byłeś na ziemi troskliwym, wiernym i ko-
chającym Ojcem, Żywicielem i Obrońcą. Powierzam Ci dzisiaj także tę moją troskę ... 
(wymienić ją). Dopomóż mi, bo Ty wszystko możesz uprosić u swego przybranego 
Syna. Okryj mnie płaszczem swej opieki i błogosław mi.  Ojcze nasz….. Amen.  


