
Za místo Mikulášova narození je uváděno přístavní město Patara (vzpomínané v Sk 21,1) na 

jižním pobřeží Malé Asie. Odhadovaná doba asi před rokem 270. Základy křesťanské 

výchovy přijal od rodičů, po nichž později zdědil nemalé jmění, kterého používal ke konání 

skutků milosrdné lásky. Později se stal biskupem v městě Myra v maloasijské Lykii (na 

území dnešního Turecka). V době pronásledování, za vlády císaře Diokleciána, byl poslán do 

vyhnanství. Vrátil se a roku 325 se zúčastnil koncilu v Niceji. Pak navštívil v Římě papeže. 

Zemřel ve vysokém věku s pověstí svatosti. Je nejznámější pro ctnost milosrdné lásky.  

Podle legendy se v rodném Mikulášově městě dostala do velké nouze jedna rodina 

šlechtického původu, v níž otec, který neměl na věno pro své tři dcery, chtěl prodávat jejich 

panenství. Mikuláš, aby je uchránil od údělu prostituce a zbavil nejhorší bídy, za noční tmy 

jim vhodil do okna měšec s penězi, dostačujícími jako věno pro první dívku. Totéž udělal 

ještě dvakrát a svými milosrdnými skutky utvrdil rodinu ve víře v Boží lásku a uchránil ji. 

V jednom vyprávění se uvádí, že studoval v Alexandrii a na zpáteční cestě zachránil život 

námořníkovi, který za bouřky spadl do moře. V další legendě se popisuje, že za zuřící bouře u 

pobřeží Lykie se námořníci dostali do nesnází a po volání o pomoc se mezi nimi objevil muž, 

který jim pomáhal s plachtami i lanem. Po bezpečném přistání šli prý poděkovat do kostela a 

v místním biskupovi poznali svého zachránce. V dalším vyprávění se hovoří o Mikulášově 

pomoci za hladu a na přetížených lodích, vykoupení dětí, kterým hrozila smrt za krádež i 

častěji zobrazovaný příběh vzkříšení tří rozsekaných chlapců. V Mikulášově době docházelo 

při nesplacení dluhu, k braní dítěte do zástavy, a to mohlo být prodáno na trhu s otroky. Také 

těmto rodinám biskup Mikuláš prý tajně pomáhal vkládáním potřebného obnosu do okna. Je 

mu dále přičítáno, že byl zřizovatelem škol a sirotčinců, které pak navštěvoval. Na východě 

se stal po P. Marii nejuctívanějším světcem.        podle catholica.cz 

        

DOKUMENTY DRUHÉHO VATIKÁNSKÉHO KONCILU 

 U příležitosti roku víry si v našem Dvojlístku budeme postupně představovat dokumenty 

Druhého vatikánského koncilu. Tento pastorační ekumenický (všeobecný) koncil zasedal v 

letech 1962-1965. Svolán a otevřen byl Janem XXIII. a dokončen pod vedením Pavla VI. 

Koncil vydal celkem 16 dokumentů a o některých z nich si v následujících číslech Dvojlístku 

povíme. Věnovat se budeme čtyřem konstitucím - Sacrosanctum Concilium (o posvátné 

liturgii), Lumen gentium (věroučná konstituce o církvi),  Dei Verbum  (věroučná o Božím 

zjevení), Gaudium et spes (pastorální o církvi v dnešním světě) a seznámíme se s některými 

z devíti dekretů a tří deklarací. 

 O Druhém vatikánském koncilu se v současné době (50. výročí zahájení) poměrně často 

mluví, někdo jeho dokumenty vychvaluje, jiný není spokojen s interpretacemi. Náš seriál by 

mohl být malým pomocníkem v základním seznámení s výstupy, které koncilní otcové pod 

vedením Ducha sv. vytvořili. O tom, že je důležité dokumenty koncilu poznávat, svědčí i 

možnost získat plnomocný odpustek pro toho, kdo se v roce víry zúčastní alespoň tří 

přednášek právě o těchto dokumentech (odpustky v roce víry viz minulé číslo Dvojlístku). 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS B 

 

Datum Neděle  1.čtení 2.čtení  Evangelium 

  9. 12.  2. adventní  Bar 5,1-9 Flp l,4-6.8-11 Lk 3,1-6 

16. 12. 3. adventní  Sof 3,14-18a Flp 4,4-7 Lk 3,10-18 

23. 12.  4. adventní Mich 5,1-4a Zd 10,5-10 Lk 1,39-45 

30. 12.  Svátek Sv. rodiny Sir 3,3-7.14-17a Kol 3,12-21 Lk 2,41-52 
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83. ČÍSLO                                          ADVENT 2012 

 

Milí čtenáři, 

 vstupujeme do adventní doby, kdy nám liturgie připomíná a zpřítomňuje čekání na 

příchod našeho Pána Ježíše Krista. Po celá staletí člověk toužil přiblížit se různými způsoby k 

Bohu, ale vždy narážel na své omezení, na svou křehkost a bezmocnost tvora před svým 

Stvořitelem. V plnosti času se k nám sklání samotný Bůh, a aby se nikdo nemusel bát se k 

němu přiblížit, rodí se jako bezbranné dítě, které k nám otevírá svou náruč a potřebuje naši 

péči. 

 S naší matkou církví děkujeme za první příchod našeho Pána, který byl poznamenán 

utrpením, a očekáváme druhý příchod, který bude slavný. Toto očekávání druhého příchodu, 

kdy bude Pán oděn světlem, je radostné, aktivní, kdy jsme připraveni plnit Boží vůli, kterou 

se snažíme ve vnitřním tichu zaslechnout. Je to čas milosti k novému obrácení, k novému 

vykročení na cestu naší víry. 

 Sv. Karel Boromejský nás se svatou církví žádá, abychom pochopili, že jako přišel jednou 

na svět v tělesné podobě, tak – odstraníme-li překážky ze své strany – je ochoten k nám přijít 

znovu v kteroukoli hodinu a v kterémkoli okamžiku, aby v našich duších duchovně přebýval 

s hojnými milostmi. Bůh k nám přichází, touží se s námi setkat, žízní po naší lásce. A my, jak 

mu odpovíme? Vyjděme společně, s naší nebeskou Matkou, která je plná milosti, bez 

nejmenšího hříchu, vstříc jejímu synu, našemu Pánu. 

        Váš jáhen Pavel 

 

STANE SE 

 

*  pozor změna * Ranní mše svaté v týdnu v DOBĚ ADVENTNÍ jsou v 7.00 HOD. * 

 

 V neděli 2.12. ve 14.00 hod. bude ve Vysoké Jedli mše sv. 

V neděli 2.12. v 16.00 hod. bude na děkanství Mikulášské setkání zvláště pro děti. 

 Ve čtvrtek 6.12.  v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 

 V sobotu 8.12. o Slavnosti PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY 

DĚDIČNÉHO HŘÍCHU bude mše sv. v děkanském kostele ráno v 7.00 hod. 



V sobotu v 10.00 hod. při mši sv. v katedrále v Litoměřicích přijme svátost kněžství také 

náš jáhen ing. Pavel Morávek. Všichni jste na tuto slavnost srdečně zváni. 

 

V neděli 9.12. v 11.15 hod. bude v Droužkovicích poutní mše sv. ke sv. Mikuláši. 

 V neděli 9.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně v kostele sv. Petra a Pavla. 

 

 V pondělí 10.12. v 15.30 hod. modlitební setkání seniorů na děkanství. 

 Ve čtvrtek 13.12. bude v Chomutově vikariání konference se mší sv. v 9.30 hod. v 

děkanském kostele. Proto ranní mše sv. tohoto dne nebude. 

Ve čtvrtek 13.12. bude ve děkanském kostele v 18.00 hod.  koncert ke cti sv. Mikuláše. 

Přijměte pozvání a pozvěte i své známé. 

 V pátek 14.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.  

 V pátek 14.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání ministrantů. 

 

V týdnu od 15.12. – 21.12. můžete na děkanství přinést balíčky cukroví pro nemocné. 

 

 Ve čtvrtek 20.12. v 18.00 hod  bude na děkanství adorace. 

 

V pátek 21.12. bude možnost, před nadcházejícími svátky, přistoupit ještě  ke svátosti 

smíření od 16.00 – 18.00 hod. v děkanském kostele. V kostele sv. Barbory v pátek 21.12. 

přede mší sv. od 16.30 hod.  Během samotných svátků to již bude obtížné. Využijte tedy tyto 

možnosti, aby slavení Vánočních svátků bylo především narození Krista Pána v našich 

srdcích. 

 

V neděli 23. 12. bude novokněz P. Pavel Morávek udělovat své novokněžské požehnání 

při všech bohoslužbách v Chomutově. 

 

Nové stránky farnosti Chomutov: www.farnostchomutov.cz 
 

CESTA DO ŠPANĚLSKA – ZÁŽITKY POUTNICE (15. ČÁST) 

Den jedenáctý: středa 24. 8. 2011 (Santiago de Compostela) 

 Do města, ke kterému stále častěji ukazovaly směr žluté mušle na modrém pozadí, jsme 

se dostali kolem poledne. Naši pouť právem zakončujeme právě u svatého Jakuba staršího, 

který je vyobrazován s mušlí a holí jako patron poutníků. Všichni jsme byli plni očekávání. 

Konečně se nám podařilo zaparkovat auto, převléci se do slušného (nejméně zmačkaného a 

relativně čistého) oblečení a vyrazit přímo ke katedrále. Cestou jsme potkávali mnoho 

poutníků, s batohy na zádech, s holí v ruce – těch dřevěných holí ubylo, zato přibylo 

slitinových nordic walking…, s ochozenými botami na nohách a sluncem spálenými tvářemi, 

které marně stínil potrhaný slamák. Chvilku jsme si připadali v těch sukních a tesilkách tak 

trochu nepatřičně, ale slovo „pouť“ a „putovat“ má mnoho významů… 

Katedrála byla jedním slovem impozantní. Více slovy – ohromná a strašlivá, dechberoucí 

a strhující. Tak trochu mě děsila. Mohutná stavba nesoucí prvky španělské koloniální 

zámořské architektury. Stavba zčernalá léty, kameny téměř pokryté mechem a lišejníkem, 

kterým se tu pro vlhké větry vanoucí od moře dobře daří. Tyčí se nad kameny dlážděným 

prostranstvím, ze kterého vede dvojité schodiště do útrob katedrály. Jakmile jsme vstoupili do 

zšeřelého prostoru kostela, umocnil se náš zážitek i hudbou – zřejmě neměla být rozjímavá, 

nebo rozjímala o velmi depresivních námětech. Každopádně hledíc na členitý tmavý interiér 

za zvuku polních trub mé srdce neposkočilo radostí. Spíše jsem čekala, kdy se zpoza 

varhanních píšťal, které byly nad námi ve výšce zavěšené vodorovně do prostoru, vynoří 

chobotnice z Pirátů z Karibiku.  

Víra a vztah s Bohem ale nejsou předně o emocích, že? A tak bylo na čase začít děkovat a 

prosit a pustit se do hlubších vod, než je dojem architektonický… Kolik tudy asi prošlo 

poutníků, kolik lidí zde bylo vyslyšeno a kolik proseb vyřčeno? Svatý Jakub zde již od 9. 

století vyprošuje milosti poutníkům. Ve středověku bylo dokonce poutní místo Santiago 

navštěvováno více lidmi, než svatá města Řím či Jeruzalém. O strastiplných misijních 

začátcích sv. Jakuba bylo již řečeno v povídání o Zaragoze, ale právě proto že vytrval, i když 

se mu na Pyrenejském poloostrově nedostávalo sluchu, může nám být zvlášť blízkým 

přímluvcem. A jistě není náhodou, že po Jakubově smrti se právě Španělsko stalo 

křesťanskou baštou a tohoto za života nedoceněného apoštola ctí jako svého nejmilejšího 

patrona. 

Ještě nám ale stále zbývalo to nejhlavnější, mše svatá. Vzhledem k tomu, kolik lidí se 

tísnilo v ohromné frontě ke hrobu svatého Jakuba, mi bylo jasné, že tam mši tentokráte mít 

nebudeme. Vlastně to vypadalo, že ji vůbec mít nebudeme, když se Štěpán snažící se sebevíc 

dočkal od sakristiána jen zarputilého kroucení hlavou. To jsme ale zapomněli, že je s námi 

náš pan farář. Neumí Španělsky? Nevadí. Prostě jim to řekne česky. Nerozumí? Tak to řeknu 

ještě jednou p-o-m-a-l-u a DŮRAZNĚ. Nemusíte umět všechny řeči světa, ale zřejmě musíte 

mít hlavu (po)mazanou a taky svěcení, protože pan farář se španělským sakristiánem česky 

domluvil mši svatou přímo u hrobu svatého Jakuba a to ihned. Za chvíli jsme již stáli v kryptě 

u ostatků, nad námi proudily davy lidí, kteří stáli dlouhou frontu, aby pak na chvilku viděli 

malý zlomek toho, kde my jsme strávili půl hodiny. Lesk zlaté hvězdy na Jakubově náhrobku 

se stále ještě odrážel v našich očích, když jsme stoupali vzhůru do chrámového prostoru.  

Zlacený baldachýn nad hrobem svatého Jakuba jsme nechali za námi a pod obrovskou 

závěsnou kadidelnicí jsme prošli do sluncem ozářeného nádvoří. 

Byl čas vrátit se domů. Byl to zlomový bod naší cesty – dál na západ i na sever byl již jen 

oceán. A tak jsme konečně nasedli do auta, plni zážitků a notně znaveni. Čekala nás cesta, na 

které byl sv. Martin z Tours a sv. Johanka z Arku, jeskyně Altamira, město vína – Bordeaux, 

skvostné zámky na Loiře a… a pak již známé milé Krušnohoří. S Boží pomocí a Mariinou 

ochranou jsme v pořádku dojeli do Chomutova – po dvou týdnech a 7000km jsme dorazili 

domů. 

Po více jak ročním(!!) čtenářském putování jsme dospěli až ke konci. Díky za pozornost ;) 

                       Mája 

SV. MIKULÁŠ 

Sv. Mikuláše, jehož svátek v tomto měsíci slavíme, poznáme podle atributů, ke kterým 

patří berla, biskupská mitra, kniha evangelií, tři zlaté koule nebo jablka, chleby, kostel, kotva, 

křtitelnice, loď a měšec. Je patronem např. Ruska, Řecka či Sicílie, cestujících, dětí, hasičů, 

hostitelů, lékárníků, lihovarníků, lodníků a námořníků, kameníků, knihařů, ministrantů, 

mlynářů, nevinně odsouzených, novomanželů, obchodníků, osob s hypotečními úvěry a 

mnohých dalších. Je vzýván za šťastný sňatek, jako ochránce na cestách, proti vodním 

pohromám, proti strachu, kvůli znovuzískání odcizených věcí a na ochranu před zloději.  

 


