
LUMEN GENTIUM/SVĚTLO NÁRODŮ – 1. ČÁST 

 V listopadovém čísle Dvojlístku jsme zahájili seriál k výročí Druhého vatikánského 

koncilu. Dnes se budeme věnovat prvnímu dokumentu tohoto koncilu, a to Lumen gentium, 

Světlo národů. Lumen gentium je dogmatická konstituce o církvi, jeden z nejdůležitějších 

dokumentů Druhého vatikánského koncilu. Vyhlásil ji papež Pavel VI. dne 21. listopadu 

1964 poté, co ji schválili shromáždění biskupové v poměru 2 151 ku 5. 

 Název dokumentu pochází z prvních slov konstituce: "Kristus je světlo národů." 

Konstituce má v osmi kapitolách za úkol osvětlit věřícím i dalším lidem podstatu církve a její 

univerzální poslání. Přestože podle jejího znění nebylo definováno žádné nové dogma, je tato 

konstituce učitelským výrokem nejvyššího učitelského úřadu katolické církve. 

 V samostatné příloze Dvojlístku přinášíme první část textu o Lumen gentium od P. Aleše 

Opatrného, který naleznete na adrese http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Lumen-

gentium-Ales-Opatrny.html. 

 

SV. BLAŽEJ 

3. února má svátek sv. Blažej, biskup a mučedník, který zemřel kolem roku 320. Je 

patronem lékařů a hudebníků, uvádí se i krejčích, koželuhů, obchodníků s vlnou, obuvníků, 

pekařů, zedníků. Vzýván je proti bolestem v krku a různým nemocem. Na obrazech je 

zpodobňován jako biskup, jeho atributy jsou hřeben, chlapec, prase, svíce či vlk. 

Byl biskupem v Sebastě v Arménii (jde o dnešní Sivas v Turecku) a v době uskutečňování 

příkazů císaře Licinia (zastával blud arianismu a zakázal křesťanům odmítajícím tuto herezi 

působit ve státní správě a elitních složkách armády, byly zakázány synody, zavírány kostely a 

došlo i na otevřené formy pronásledování) byl krutě umučen (když nechtěl obětovat 

pohanským bohům, byl zavěšen na strom, tělo mu rozdrásali železnými hřebeny a odsoudili 

ho k popravě stětím). Legendy a staré životopisy uvádí, že před povýšením na biskupa v 

Sebastě se Blažej zabýval lékařským studiem a vzorně vykonával lékařskou praxi. V době 

Liciniova pronásledování se uchýlil do horské jeskyně, aby potají pokračoval ve své činnosti. 

Dle legendy zachránil chudé vdově selátko, ohrožované vlkem. Za to prý vdova Blažejovi 

později nosila svíce. Ve své skrýši byl objeven lovci, kteří ho přivedli do městského vězení. 

V žaláři se věnoval modlitbám a mnohým poskytl duchovní povzbuzení. Dle poněkud 

odlišných legend buď v žaláři, nebo až cestou na popraviště pomohl promodralému chlapci, 

který se dusil zapíchnutou rybí kostí v krku. Modlitba biskupa a jeho ruce chlapce zachránily. 

Světec se tak stal ochráncem nemocných krčními chorobami a církev tuto tradici potvrdila 

liturgickým obřadem s názvem "svatoblažejské požehnání", který se koná v den jeho svátku. 

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

 

Datum Neděle  1.čtení 2.čtení    Evangelium 

27. 1.  3. v mezidobí Neh 8,2-4a.5-6.8-101 Kor 12,12-30   Kol 3,12-21 

3.2. 4. v mezidobí Jer 1,4-5.17-19 1Kor 12,31-13,13 Lk 4,21-30 

10. 2.  5. v mezidobí Iz 6,1-2a.3-8 1Kor 15,1-11   Lk 5,1-11 

17. 2.  1. postní Dt 26,4-10 Rim 10,8-13   Lk 4,1-13 

24.2. 2. postní Gn 15,5-12.17-18 Flp 3,17-4,1   Lk 9,28b-36 

3.3. 3. postní Ex 3,1-8a.13-15 1Kor 10,1-6.10-12 Lk 13,1-9 
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Milí čtenáři, 

v samém počátku měsíce února slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu (lidově 

nazývaný Hromnice), kterým dříve končívala doba vánoční. Tento svátek připomíná událost, 

kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho 

odevzdali Bohu, a stařec Simeon a prorokyně Anna v něm poznali „Světlo k osvícení národů“ 

– Mesiáše (Lk 2,22-38). 

Svátek je obohacen symbolem žehnání svící. Svíce, která sama sebe stravuje, aby jiným 

dala světlo... Svící a světlem je Kristus - Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu. Světlo 

přináší radost – to je druhý aspekt Hromnic. O tom píše Daniel Ange ve své knize Pramen 

radosti: 

Veškerá pozemská radost, ať už přirozená, prostá a zcela lidská, či duchovní, 

nadpřirozená a božská, není než předtucha, ochutnávka radosti věčné, věčnosti v radosti. 

Každé ráno musím znovu vystoupit na výšiny, obrátit se k východu, zkoumat horizont, číhat 

na okamžik, kdy budu zaplaven radostí, která přichází stejně jako východ slunce. Jakou 

radostí? Tou, která vychází ze světla Jeho slávy. 

Po celou noc putuje ke mně, tato zářivá radost, a když lehce zbarví horizont, vytuším 

krásu její záře, vždy jitřní. Ale i uprostřed noci mohu nechat zaznít volání, které ke mně 

přichází již od mého příchodu na svět: „Bude mou radostí, když jim budu prokazovat dobro a 

zasadím je věrně, celým svým srdcem a celou svou duší do této země. […] Jeruzalém se stane 

radostí, slávou a ctí všem národům země, kteří uslyší o všem dobru, které jim prokážu; v 

pohnutí užasnou nad veškerým tím dobrem a blahem, které jim způsobím“ (Jer 32,41; 33,9). 

„Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Hle, já stvořím Jeruzalém k jásotu a 

jeho lid k veselí. I já budu nad Jeruzalémem jásat a veselit se ze svého lidu. Nikdy víc už 

nebude v něm slyšet pláč ani křik.“ „Hle, moji služebníci se budou radovat!“ (Iz 65,18–19; 

65,13). 

Již zde na zemi mě má radost čím dál silněji táhne ve spirále štěstí až k samému vrcholu: 

k Boží tváři. 

Ano, spatříme ji. Tváří v tvář. Již teď nahlížím jeho tvář v detailu tváře chudého, malého, 

slabého, jako ji stařec Simeon v chrámě kontemploval ve tváři Dítěte, když volal: ó, světlo k 

osvícení národů! Nacházím v sobě tento palčivý stesk po své budoucnosti? 

Bože, ty jsi slunce našeho života zahánějící každou temnotu; osvěcuj nás svým 

jasným světlem, abychom nechodili ve tmách, ale věrně kráčeli po tvých cestách. 



STANE SE 

 Ve čtvrtek 31.1.  v 18.00 hod bude na děkanství adorace.  

V sobotu 2.2. bude duchovní obnova farnosti jako již obvykle začátek mší sv. v 7.15 hod, 

pokračuje snídaní na faře a duchovním programem v kapli. Zakončení kolem 11. hod. 

 V sobotu 2.2. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově. 

 V neděli 3.2. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

 V pondělí 4.2. v 15.30 hod bude na děkanství modlitební setkání seniorů. 

 Ve čtvrtek 7. 2. v 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat.  

 V pátek 8.2. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci. 

 V pátek 8.2. v 16.30 hod mají na děkanství setkání ministranti. 

 V neděli 10.2. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně. 

 

 V pondělí 11.2. v 15.50 hod bude na děkanství promítání filmu – Lurdy I.díl. 

Ve středu 13. 2. je Popeleční středa – začíná doba postní – den přísného postu. 

Udělování popelce bude při všech bohoslužbách v Chomutově. 

 Ve čtvrtek 14.2. v 18.00 hod  bude na děkanství adorace. 

 

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

kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod a v neděli v 17.30 hod. 

 V sobotu 16.2. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově. 

 

 V pondělí 18.2. v 15.30 hod bude na děkanství modlitební setkání seniorů. 

 V pátek 22.2. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci. 

 V pátek 22.2. v 16.30 hod mají na děkanství setkání ministranti. 

 

 V pondělí 25.2. v 15.50 hod bude na faře promítání filmu – Lurdy II. díl. 

 Ve čtvrtek 28.2. v 18.00 hod  bude na děkanství adorace. 

V sobotu 2.3. bude duchovní obnova farnosti jako již obvykle začátek mší sv. v 7.15hod, 

pokračuje snídaní na faře a duchovním programem v kapli. Zakončení kolem 11. hod 

 V sobotu 2.3. ve 14.00 hod bude na Květnově mše svatá. 

 V neděli 3.3. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

Pro děti a mládež je nabídka jarních prázdnin v Liberci od 11.3. - 15.3.  

 Cena Kč 800,-- na osobu, v případě účasti více sourozenců Kč 700,- na osobu. Podrobnosti 

na plakátku či na děkanství. 

 

MEDJUGORJE 2012 – 2. ČÁST 

 Že se Hospodin stará (přímo božsky!), věděli už ve Starém zákoně (a nejen Abrahám). 

Myslím, že jsme všichni měli v životě možnost přesvědčit se o tom mnohokrát a 

přesvědčujeme se o tom stále: (Když je nejhůř, Ty jsi nejblíž, naši lidskou bídu znáš, u Tebe 

je pomoc nejspíš, protože jsi Otec náš, a chceš, abychom k Tobě jako k Otci v tísni volali, od 

Tvé lásky od Tvé moci všechno dobré doufali….) Tak se v Medžugorje postaral i o nás – 

„opuštěné“ poutníky z Čech a Moravy. Ochotně se nás ujal slovenský kněz, který pro nás 

každé ráno sloužil mši sv. v kapli sv. Rodiny (já se opět kochám, protože se v duchu přenesu 

do naší krásné útulné farní kaple sv. Rodiny a vzpomínám…), takže jsme díky Bohu nezůstali 

bez každodenního ranního „dopingu“, jak jsme zde zvyklí. Nádhera! Úryvky z promluv, 

některá varování a napomenutí se mi vryly do paměti, vybavují se mi dodnes a pokusím se 

reprodukovat alespoň některé myšlenky (podotýkám vlastními slovy a bez autorizace!).  

Pokud se vám bude zdát, že se opakuji, nemějte mi to za zlé, protože jsme ve škole Panny 

Marie a opakování je matka moudrosti: „Zlo ve světě bují, mohutní, nabývá na síle, proniká 

všude a ke všem. Pozor! Zlý není žádný troškař, naopak je to dokonalý stratég a ví, jak a kde 

nejlépe a nejúčinněji zaútočit a napáchat největší škody: pronikl a zabydlel se přímo ve 

Vatikánu! Útočí na sv. Otce, chce ho oddělit od „ovcí“(zabránit mu v přístupu k médiím), 

mezi spolupracovníky nasadil nespolupracovníky a našeptávače – zednáře!!! (Mezi pšenici 

zasel koukol!) Vzmužme se a netřesme se! Pán Ježíš přemohl svět a brány pekelné Církev 

nepřemohou, vždyť ji vede a inspiruje Duch Svatý! Bohu díky! Jsme připraveni na to, že 

budou bít pastýře a ovce se rozutečou? Jsme, vždyť Pán Ježíš to řekl už před více než dvěma 

tisíci lety svým apoštolům. Vnímáme, že se to děje stále? Všímáme si, jakým nevybíravým 

útokům je vystavován sv. Otec, biskupové, kněží, řeholníci? Dovolím si malou poznámku: na 

útoky zvenčí jsou naši duchovní připraveni a zvyklí, ale mnohem zákeřnější a především 

bolestnější je, když jsou napadáni a znevažováni vlastními - k vlastním přišel, ale vlastní ho 

nepoznali. Z toho se nepřítel jistě raduje.  Zapomněli jsme, že kněz nám zpřítomňuje Krista? 

Zlý nikdy nespí a proto ani my nespěme a nedejme se k spánku svésti, bděme pod korouhví 

kříže, buďme vynalézaví, vytrvalí a neúnavní v konání dobra.        

Johanka 

ODPUSTKY V ROCE VÍRY V NAŠÍ DIECÉZI 

Jak jsme informovali v minulém Dvojlístku, v Roce víry vyhlášeném Svatým otcem je 

možno získat plnomocné odpustky mimo jiné také vykonáním pouti „na posvátné místo 

ustanovené pro Rok víry místním ordinářem“. Litoměřický biskup Jan Baxant v návaznosti 

na dekret Apoštolské penitenciárie ustanovil následující posvátná místa, na kterých lze 

kdykoliv během Roku víry, za podmínek daných dekretem, získat plnomocné odpustky (o 

podmínkách blíže viz Dvojlístek č. 84): 

vikariát místo kostel 

Českolipský vikariát Jablonné v Podještědí sv. Vavřince a Zdislavy 

Děčínský vikariát Varnsdorf sv. Petra a Pavla 

Krušnohorský vikariát Chomutov Nanebevzetí Panny Marie 

Liberecký vikariát Liberec sv. Antonína Velikého 

Litoměřický vikariát Litoměřice katedrála sv. Štěpána 

Lounský vikariát Louny sv. Mikuláše 

Mladoboleslavský vikariát Mělník sv. Petra a Pavla 

Teplický vikariát Teplice sv. Jana Křtitele 

Turnovský vikariát Turnov sv. Mikuláše 

Ústecký vikariát Ústí nad Labem Nanebevzetí Panny Marie 

Plnomocné odpustky lze získat také při vikariátní pouti vyhlášené okrskovým 

vikářem na poutním místě vikariátu v den konání pouti. 


