
POSTNÍ ZAMYŠLENÍ – JÁ JSEM CESTA! 

Kristus chtěl dát učedníkům před svým odchodem k Otci jasný směr pro jejich další život, 
postavit jim před oči cíl, a proto jim pravil: 

„Cestu, kam já jdu, znáte.“ Tomáš mu řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš, jak můžeme znát 
cestu“? A na tuto otázku mu Ježíš odpověděl zvláštními slovy: „Já jsem cesta.“ (Jan 14,4 – 
6a) 

Tato slova jsou nejprve neobvyklá. Bylo by srozumitelné, kdyby byl řekl: má slova, moje 
učení, má přikázání, ustanovení a rady – ty vám ukážou cestu, jíž se máte v životě ubírat. Ale 
On říká: Já jsem ta cesta. To je něco víc. To neznamená jenom: řiďte se tím, čemu jsem vás 
učil a co jsem vám kázal! Z těchto slov bychom měli vycítit, že Kristova osoba hraje v našem 
životě důležitější roli, než si myslíme. 

Snad bych vám to mohl vysvětlit na příkladu. Pamatuji si na jednu horskou túru, kterou 
bych sám nikdy nepodnikl. Ale setkal jsem se s jedním průvodcem, který budil tak absolutní 
důvěru, že s ním jsem se pro tento výstup rozhodl. Uvázal mne na lano a lezl napřed. Bedlivě 
jsem ho sledoval, jak se všeho chápal. Hmat za hmatem, kousek po kousku, krok za krokem. 
Dělal všechno tak úžasně jistě a klidně! Když se pak shora ozvalo: Pojď za mnou!, neměl jsem 
vůbec důvod se znepokojovat. Nahoru nevedla cesta ani na mapě, ani v přírodě, ale tento muž, 
jemuž jsem plně důvěřoval. Na nějž jsem se pozorně díval, s nímž jsem byl spojen lanem – on 
byl moje cesta. Nic by mi neprospělo, kdyby mi byl prostě dole v chatě poradil: Musíš jít tam, 
využít tohoto stupně, tohoto hmatu, tam a tam zabočit doprava. Bez něj bych se nahoru nikdy 
nebyl dostal.  

Tak podobně to asi myslel Kristus, když řekl, že on je cesta. To znamená, že jsme na něj 
osobně odkázáni. Musíme mu důvěřovat, dívat se na něho, být s ním spojeni. Být křesťanem 
znamená nejen přijmout nějaké učení, považovat za správné a moudré určité příkazy a zákony, 
být křesťanem znamená být s Kristem spojeni – a přirozeně, brát si jej také za vzor. Ale on mě 
musí mít na laně, musím se mu svěřit, byť to vede nahoru do neznáma. Víte, jak se vyjadřuje 
osobní důvěra k němu: v modlitbě. Víte, kde se na něj díváte: v Písmu, v Božím slově. Víte, jak 
s ním zůstáváte spojeni: ve svátosti. 

Nechte se vzít Kristem na lano a nedělejte si příliš starosti o to, co skrývají budoucí hodiny 
a dny. On ví všechno, a proto není tak důležité, co vás dnes na vaší životní cestě čeká: skalní 
převis, obtížný shyb při velkém úkolu, možná i místo k odpočinutí, nádherná vyhlídka, mraky 
nebo mlha – nebo možná rychleji než si myslíme, kříž na vrcholu. Ať už je to tak či onak: dívat 
se na Něho, důvěřovat Mu, být s Ním spojen: On je cesta! 
 

Kapitola z knihy Reinholda Stechera 
Láska až do krajnosti 

 
LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení     Evangelium 
7.2. 5. v mezidobí Iz 6,1-2a.3-8 1Kor 15,1-11 Lk 5,1-11 
14.2. 1. postní Dt 26,4-10 Rim 10,8-13 Lk 4,1-13 
21.2. 2. postní Gn 15,5-12.17-18 Flp 3,17-4,1 Lk 9,28b-36 
28.2. 3. postní Ex 3,1-8a.13-15 1Kor 10,1-6.10-12 Lk 13,1-9 
6.3. 4. postní Joz 5,9a.10-12 2Kor 5,17-21 Lk 15,1-3.11-32 
13.3. 5. postní Iz 43,16-21 Flp 3,8-14 Jan 8,1-11 
20.3. Květná Iz 50,4-7 Flp 2,6-11 Lk 22,14-23,56 

 

Dvojlístek 
od Panny Marie Nanebevzatéod Panny Marie Nanebevzaté  

  
Vydává Římskokatolické děkanství v Chomutově 

Nám. 1. Máje 2, Chomutov 430 01 
tel.: 474651396 

e-mail: dvojlistek.chomutov@seznam.cz 
web: www.farnostchomutov.cz 

 

118. ČÍSLO                                   Postní doba  2016 

 

Drazí bratři a sestry, 
 

vánoční období už dávno odnesl čas. Pomalu jsme si začali zvykat na poklidné liturgické 
mezidobí, ale i zelená už není v módě a církev nám představuje kající fialovou barvu. Popeleční 
středa, která nám klepe na dveře, rychle vyhání poslední karnevaly. Máme být tedy smutní z 
odejmutí masa? Naprosto ne! Doba postní je přece doba velké Boží milosti. 

Druhý Vatikánský koncil o ní mluví následovně: V postní době naslouchají věřící horlivěji 
než jindy Božímu slovu a věnují se modlitbě. Tak se pro ně postní doba stává přípravou na 
slavení velikonočního tajemství, a to jednak zvláště připomínáním křtu nebo přípravou na jeho 
přijetí, jednak pokáním. Tento dvojí ráz postní doby ať je v liturgii a v liturgické katechezi 
postaven do plného světla (Sacrosanctum Concilium 109). Naše matka církev nás tedy vybízí k 
horlivějšímu naslouchání Božímu slovu. Vnější naslouchání nás vede tam, kde je Boží slovo 
předčítáno, tedy vede nás do kostela. Pokud budeme mluvit o vnitřním naslouchání, tak nás 
vede do naší vnitřní osobní modlitby. Chvíli, kdy naše rty zůstávají zavřené a otevírá se náš 
sluch, abychom ve vnitřním usebrání dokázali naslouchat našemu Pánu, který k nám mluví v 
Písmu svatém. 

Boží Slovo a modlitba je jen jednou stranou, nebo lépe řečeno druhou stranou, onoho 
pokání. Touha po vnitřním obrácení nás vede k určitému úklidu našeho srdce od všeho, co do 
něj nepatří. Až pak (a současně zároveň) je možné, aby bylo naše srdce naplněno promodleným 
Božím slovem. Pokání tak kajícími skutky a modlitbou získává barevnější a hmatatelnější 
podobu než onen šedivý, neurčitý pojem. Je však třeba ještě ujít veliký kus cesty k oněm 
malým krůčkům, které jsme schopni s Boží milostí učinit. Na tuto cestu se však můžeme vydat 
jen sami, nikdo jiný to za nás učinit nemůže. 
 
K radostnému a plodnému prožití postní doby Vám žehná, 
 

Váš + Pavel. 



STANE SE 

 
• V pondělí 1.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů. 
• Ve čtvrtek 4.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V pátek 5.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů. 

V sobotu 6.2. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod. a 
pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod. 

• V sobotu 6.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 7.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 
Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod. 

A v kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod. a v neděli v 17.30 hod. 
 
Ve středu 10.2. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného 

postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách. 
• V pátek 12.2. v 19.00 hod. bude na děkanství promítání a beseda o Íránu. 
• V neděli 14.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně. 
 
• V pondělí 15.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů. 
• Ve čtvrtek 18.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V sobotu 20.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
 
• Ve čtvrtek 25.2. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat. 
• Ve čtvrtek 25.2. bude v 18.00 hod. bude mše sv. v děkanském kostele na poděkování za 

50 let společného života. 
• V pátek 26.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
• V neděli 28.2. při mši sv. v 10.00 hod. budou přijaty do katechumenátu letošní 

kandidátky křtu. 
 
• V pondělí 29.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů. 
• Ve čtvrtek 3.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
V sobotu 5.3. bude rekolekce – duchovní obnova farnosti (Boží milosrdenství). Začíná 

mší sv. v 7.15 hod. a pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli.   
Zakončení kolem 11 hod.  

• V sobotu 5.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 6.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 
 
• V pátek 11.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů. 
• V neděli 13.3. při mši sv. v 10.00 hod. budou skrutinia katechumenek. 
• V neděli 13.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně. 
 
• V pondělí 14.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů. 
• Ve čtvrtek 17.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

V sobotu 19.3. při mši sv. v 7.15 hod. bude možnost přijmout společně udílenou svátost 
nemocných. 

 
V Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří se 

nemohou z vážných důvodů účastnit mše svaté v neděli, má účast na této mši sv. nedělní 
platnost. 

 
SERIÁL O ODPUSTCÍCH – ČTYŘI USTANOVENÍ OBECNĚJŠÍHO RÁZU – USTANOVENÍ III. 

Je tomu již rok, co se ve Dvojlístku věnujeme odpustkům. Hned v prvním dílu jsme si řekli 
konkrétní odpustkový tip pro postní dobu – plnomocný odpustek získá věřící, který vykoná 
pobožnost křížové cesty nebo prostřednictvím televizního či rozhlasového přenosu zbožně 
sleduje křížovou cestu vedenou nejvyšším veleknězem. Třetí ustanovení obecnějšího rázu, na 
které v našem seriálu přišla řada právě do tohoto postního čísla Dvojlístku, nám (nejen) pro 
postní dobu nabízí další způsob. 

III. Částečný odpustek se uděluje věřícímu, který se v duchu kajícnosti dobrovolně 
zříká něčeho, co je dovolené a co je mu drahé. 

Toto ustanovení má nemalý význam právě v současné době, v níž – kromě zákona ohledně 
postu od masitých pokrmů, ostatně opravdu mírného – je nanejvýš žádoucí, aby věřící byli 
povzbuzováni ke konání kajících skutků. 

Tak je věřící veden k tomu, aby držel na uzdě své vášně, aby si podmaňoval vlastní tělo a 
bys se tak připodobňoval Kristu chudému a trpělivému. 

Abstinence bude natolik zdokonalena, nakolik bude spjata s láskou, podle slov Lva 
Velikého: „Věnujme cnosti to, co jsme uzmuli slasti. Půst toho, kdo se postí, ať se stane 
pokrmem pro chudé.“ 

„Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje 
mě.“                        Lk 9,23 

„(Bůh) nás vede k tomu, abychom se odřekli … světských žádostí a žili v tomto nynějším 
věku rozvážně, spravedlivě a zbožně.“             Tit 2,12  

„Kdo se však chce zúčastnit nějakého závodu, zachovává ve všem zdrženlivost. Oni to 
dělají, aby získali věnec pomíjející, ale my věnec nepomíjející! Já tedy také běžím o závod, ale 
ne jen tak bez cíle, i já zápasím pěstí, ale ne tak, jako bych jen bil do vzduchu. Držím však svoje 
tělo v tuhé kázni a podrobuji si ho…“             1 Kor 9,25-27 

„Stále prožíváme na svém těle Ježíšovo umírání, aby i Ježíšův život byl patrný na našem 
těle.“                       2 Kor 4,10 

„Spíše se z toho radujte, že tím máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně 
jásat při jeho slavném zjevení.“               2 Petr 4,13 

„Musíme ovšem jako on trpět, abychom mohli spolu s ním dojít slávy.“   Řím 8,17 

„Tohle je jisté: Když jsme s ním umřeli, budeme s ním také žít. Když vytrváme, budeme 
s ním kralovat.“                    2 Tim 2,11-12 


