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Vánoční zamyšlení biskupa Josefa Hloucha: 

Josef Hlouch nejednou vzpomínal jako biskup na své rodiče a rodinu ve které vyrůstal. 
Zdůrazňoval, že i když v jejich rodině nepanovalo žádné bohatství, nikdy neodešel od jejich 
dveří prosící bez obdarování, byť jen skromným kouskem chleba či polévkou. Tento příklad 
rodiny se již malému Josefovi vryl hluboko do srdce, že pro něj bylo samozřejmé myslet na 
druhé a jejich potřeby. Toto samozřejmě platilo i na svátky Vánoční. Velice dojemně působí 
text dopisu, který napsal biskup Josef Hlouch v přísné internaci svým blízkým, které ani na 
nejkrásnější svátky v roce nesměl spatřit. Ba dokonce ani nevěděl, zda jeho dopis bude 
odeslán a pokud ano, tak kdy a zda vůbec nalezne své adresáty. Absolutní samota a 
odloučenost. Proto se biskup Hlouch vrací ve vzpomínkách ke svému dětství, kdy u 
štědrovečerního stolu byl s rodiči a sourozenci a píše následující řádky: „Budete prožívat 
Vánoce mezi svými. Narodil se Kristus Pán bude Vaší společnou písní, písní hlasů známých. A 
kdyby na tom stole štědrovečerním byla jen houbová omáčka s kouskem chleba a kdyby ten 
stromeček jen tu zeleň lesní měl, mnohý z Vás ani netuší, jak je bohat, když k tomu všemu 
přijde láska drahých a jedna víra a modlitba. Já budu mezi cizími. Ani mé Vánoce nebudou 
bez radostí vyšších, jaké očekávají mysterium kompensace dětí Božích. Budeme si s milým 
Spasitelem, který přišel na svět v kraji cizím, nesmírně blízko. (…) Vracím se k těm večerům, 
jako ke kráse, která na sebe nedá zapomenout, jako k zážitkům, které daly na životní cestu 
mnoho a mohou proto říci tak mnoho v nejrůznějších situacích. Od rána půst. Všechno umyto, 
prostince nachystáno. V seknici stromeček, na něm zabalené perníčky a zázvory a něco 
přikoupeného. Setmělo se. Maminka vysvětila celý dům svěcenou vodou, v kamnech oheň 
plápolá, v kuchyni přítmí. Tatínek snímá růženec s kropenky u dveří, maminka volá děti, 
modlit a tatínek začíná svým vážným hlasem, jakým ho desítky let slýchají farníci v kostele. 
Pak naše večeře prostá, ale maminka dala to nejlepší - potom stromeček. Já čítával z Písma 
sv. o Narození Páně. Dárků u nás nebylo, jen někdy. Kdepak byste byla, maminko zlatá, pro 
všechny vzala, když nás bylo u stolu všech dvanáct a k tomu nějaký žebrák. Ale dárkem byli 
jsme si jeden druhému, rádi, že jsme pospolu, dárkem nám všem tatínek s maminkou. Darem 
nám byl všem Bůh sám, jehož blízkost jsme v duších prožívali...“ 

 

Pořad svátečních bohoslužeb 

Pořad bohoslužeb a jejich vlastní průběh bude probíhat dle okolností, které nám budou 
umožněny aktuálním předpisem ohledně covidové pandemie !! 

ŠTĚDRÝ DEN – pátek 24. prosince: 

Dubné  

Vzhledem k nejisté situaci kvůli přetrvávající pandemii a 
ohledně možnosti slavení vánoční mše svaté bez nějakých 
striktních omezení, jsme se rozhodli uspořádat na Štědrý den 
mši svatou pouze v Dubném a to od 15.30 hod. na návsi u 



našich jesliček a rozsvíceného vánočního stromu. Všichni z Dubného i širého okolí jsou na 
tyto bohoslužby zváni.  

 

HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ čtvrtek 25. prosince 

Dubné…9.00 hod. mše svatá, při které v podání našeho chrámového sboru zazní mše svatá 
od J. J. Ryby. 

Čakov…11.30 hod. mše svatá s lidovým zpěvem koled 

 

Druhý svátek vánoční – sv. Štěpán - neděle 26. prosince: 

Dubné … 9.00 hod. mše svatá s lidovým zpěvem koled 

Čakov …11.00 hod. mše svatá s lidovým zpěvem koled 

 

SILVESTR – pátek 31. prosince 2021 - bohoslužby na rozloučení se starým rokem  

Dubné – 15.00 hod.  

 

NOVÝ ROK – sobota 1. ledna 2022 a neděle 2. ledna 

Dubné … 9.00 hod. a Čakov … 11.00 hod. 

 

Josef Hlouch do nového roku 1947 (ale i do toho 2022): 

Slyšet otázku: Co mi přinese nový rok? Tak se táže ten, kdo se všeho naděje i bojí od osudu. 
Křesťan se táže: Co udělám z nového roku? Vždyť to, co rok přinese, samo o sobě není dobré 
nebo zlé. Teprve člověk to dobrým nebo zlým učiní. Den, rok, život činí dobrým a velkým naše 
svobodná vůle a naše dobré skutky. Čas je prázdná nádoba. Bude obsahovat to, čím ji 
naplníme. Léta 1939 až 1945 byla naplněna vražděním. Mnohý člověk naplnil život ctností, 
láskou, obětí, jiný jej naplnil zlobou. Naše místo na věčnosti určí nám naše skutky...   

  

DDrraazzíí  ffaarrnnííccii,,  

ddoovvoollttee  mmii,,  aabbyycchh  VVáámm  ttoouuttoo  cceessttoouu  ppooppřřááll  mmiilloossttiippllnnéé  pprroožžiittíí  VVáánnoocc  aa  ddoo  cceellééhhoo  ppřřííššttííhhoo  
rrookkuu  hhoojjnnoosstt  mmiilloossttíí  aa  ššttěěssttíí  oodd  PPáánnaa..    

TTaakkéé  ttoouuttoo  cceessttoouu  zzee  ssrrddccee  dděěkkuujjii  vvššeemm,,  kkddoožž  ssvvoouu  pprraaccíí,,  ddaarryy  ččii  mmooddlliittbboouu  ppřřiissppíívvaajjíí  
kk  ddoobbrréémmuu  žžiivvoottuu  nnaaššíí  ffaarrnnoossttii  vv  DDuubbnnéémm..      

VVáášš  dduucchhoovvnníí  sspprráávvccee  
 

                                                                    DDrr..  MMaarrttiinn  WWeeiiss  
 


