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 Možná mnozí z vás správně tuší další „věčný a vděčný“ terč jedovatých útoků zlého. Ano, 

je to rodina. Rodina je malá církev a ďáblovi je doslova trnem v oku, protože kde Bůh 

hospodaří, tam se dobře daří, a to zlý přímo nesnáší! Proto tak masivní ofenziva. Rozvody, 

nevěra, podvody, násilí, potraty, lži, zneužívání… Bohužel, v současnosti churaví také 

mnoho křesťanských rodin, protože manželé zapomněli na svůj slib zachovat si lásku, úctu a 

věrnost a nést všechno dobré (a s pomocí Boží) i zlé až do smrti. Zlý se blahem tetelí nad 

svými úspěchy a nám zbývají oči pro pláč? Ne, dokud zůstane naší záštitou Bůh, nemáme 

důvod bát se a ztrácet odvahu. Nepřizpůsobujme se tomuto světu a názorům mnohých: 

„Spořádaná rodina je přežitek. Manželská věrnost se už nenosí – užívej si života plnými 

doušky! Více dětí v rodině? To znamená starost, odříkání, službu, oběť, ztrátu pohodlí, dítě 
raději nahradíme pejskem! „Klasický“ model rodiny (tatínek, maminka a děti) už vyšel 

z módy. Dnes je „in“ nový typ - ona a ona, on a on!? Nikdy nemohou vytvořit plnohodnotnou 

rodinu, jak ji ustanovil Bůh (ploďte a množte se a naplňte zemi), a proto zuří! Často 

vzpomínám na maminku, jak citovala: „Zvrácené pokolení! Vychloubají se tím, zač by se 

měli stydět!“ Jen si vzpomeňme, kolik vyspělých civilizací v minulosti zaniklo právě 

z důvodu zvrácenosti, nemorálnosti, nenormálnosti… Nenechme se zmást a svést a raději 

„oprašme“ Desatero! Inspiraci, poučení a zdroj dobrého hledejme v Písmu - vždyť je to Boží 

Slovo. Modleme se! Modleme se! Modleme se! Nezoufejme, dokud bude naším vzorem sv. 

Rodina, nemusíme se ničeho obávat. Dovolím si malou poznámku: čím jsem starší (a 

manželské soužití delší), tím častěji si i já musím připomínat slova Matky Terezy: „Láska 

začíná tam, kde působí bolest…“ Královno rodiny, oroduj za nás! 

 Další zákeřností zlého je snaha vrazit klín mezi Matku a Syna (např. zpochybňováním a 
vytýkáním „nezdravého“ akcentu na mariánskou úctu). Ale Matka nikdy nechce zastínit 

Syna! Naopak, vždy zůstává v Jeho stínu, ukazuje na Syna, učí nás Jej milovat a znát, vede 

nás k Němu: skrze Marii k Ježíšovi - po Marji k Isusu. Kdo se v Medžugorje alespoň 

jedenkrát účastnil noční adorace, ví, že je to tak: Matka přivádí tisíce věřících (i nevěřících a 

hledajících), aby na kolenou vroucně děkovali a klaněli se živému Ježíši v Eucharistii. 

Nádhera, nezapomenutelné a nejkrásnější chvíle, vřele doporučuji.  

Johanka 

P.S. Jako na svatbě v Káně, tak i dnes nám Matka radí a doporučuje: „Udělejte všechno, co 

vám Ježíš řekne.“  Matko dobré rady, oroduj za nás! 

 

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

 

Datum Neděle  1.čtení 2.čtení  Evangelium 

10.3. 4. postní Joz 5,9a.10-12 2Kor 5,17-21 Lk 15,1-3.11-32 
17.3. 5. postní Iz 43,16-21 Flp 3,8-14 Jan 8,1-11 

24.3. Květná neděle Iz 50,4-7 Flp 2,6-11 Lk 22,14-23,56 

31.3. Zmrtvýchvstání Sk 10,34a.37-43 Kol 3,1-4 Jan 20,1-9 
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86. ČÍSLO                                           Březen 2013 

 

Milí čtenáři, 

 měsíc březen pro nás katolické křesťany bude plný duchovních aktivit a dějů. Především 

hned na začátku budeme asi s velkou pozorností sledovat dění na papežském stolci a modlit 

se za dobrou volbu nového papeže. Pokud máte přístup k internetu 

(http://adoptacardinal.org/adoption), můžete si právě v těchto dnech „adoptovat“ jednoho 
z kardinálů, kteří budou papeže volit a po dobu volby i před ní, se za něj můžete modlit, 

postit se, vyprošovat mu dary Ducha svatého právě k dobré volbě. Po té, když bude papež 

zvolen, v ten samý den, budou mít pohotovost zvoníci, aby se tak na celém světě mohly ve 

všech kostelech rozeznít zvony, jako projev vděčnosti za nového papeže.  

 Nás zde v Chomutově také čeká připomínka nedožitých 80. narozenin pana vikáře Jana 

Kozára a také připomínka výročního dne jeho úmrtí (31. 4.). Stále ovšem budeme prožívat 

dobu postní až do posledního týdne tohoto měsíce, s jednou malou přestávkou, kdy 19. 

března přerušíme půst a budeme se těšit ze Slavnosti sv. Josefa. Na květnou neděli pak 

vstoupíme do Svatého týdne, který vyvrcholí velikonočním triduem a především Slavností 

Zmrtvýchvstání Páně; a to už v sobotu večer, kdy se při velikonoční vigilii ponoříme do 

tajemství Kristova vzkříšení a obnovíme svá křestní vyznání. V neděli pak už naplno 
zazpíváme krásné, radostné a Kristovo vítězství oslavující Aleluja, které nám vydrží až do 

dalšího postu v příštím roce. 

 Vaší pozornosti doporučuji také promluvu papeže Benedikta XVI. z 27. února, kterou 

oslovil mnohatisícové zástupy při své poslední veřejné audienci na nádvoří svatopetrské 

baziliky ve Vatikánu. Bude jistě otištěna v KT. Je nám líto, že papež odchází, ale jeho 

modlitby, knihy i myšlenky zůstávají s námi. A my si odcházejícího svatého otce nyní 

připomeneme alespoň jednou z jeho krátkých meditací, právě o Kristově vzkříšení. Kéž nám 

jsou jeho slova inspirací pro dobré prožití doby postní i velikonoční. 

 Papež píše: Ježíšovo zmrtvýchvstání je rozhodující tajemství naší víry. Jak píše už svatý 

Pavel Korinťanům: „Jestliže Kristus nevstal z mrtvých, marné je naše kázání, marná je vaše 

víra” (1 Kor 15,14). Proto je důležité znovu a znovu číst o Kristově vzkříšení, jak je podáno 

ve čtyřech evangeliích, a číst je srdcem. Jde o vyprávění, která různými způsoby prezentují 
setkání učedníků se zmrtvýchvstalým Ježíšem. Umožňují nám tak rozjímat o této 

podivuhodné události, která proměnila dějiny a dává smysl existenci každého člověka, 

každého z nás. Samotnou událost vzkříšení evangelisté nepopisují, zůstává tajemnou nikoli v 

tom smyslu, že je méně reálná, nýbrž skrytá, přesahuje dosah našeho poznání. Jako světlo, 

http://adoptacardinal.org/adoption


které oslňuje natolik, že do něj nelze hledět zpříma, protože by oslepilo. Namísto toho 
začínají evangelní podání tím, jak se zrána prvního dne po sobotě ženy vydaly ke hrobu a 

nalezly jej otevřený a prázdný. Svatý Matouš píše také o zemětřesení a bělostném andělovi, 

který odvalil kámen a posadil se na něj (Mt28,2). Od anděla přijaly ženy zvěst o 

zmrtvýchvstání a naplněny bázní a radostí běžely oznámit tuto zprávu učedníkům, když právě 

v té chvíli potkaly Ježíše, objaly mu nohy a poklonily se mu a on jim řekl: „Nebojte se! Jděte 

a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje. Tam mě uvidí“ (Mt 28,10). Ženy mají ve 

všech evangeliích značný prostor ve vyprávěních o zjevení vzkříšeného Ježíše a ostatně i v 

těch vyprávěních, které popisují Ježíšovo utrpení a jeho smrt. V Izraeli té doby nemohlo mít 

svědectví žen žádnou úřední, právní platnost, ale ženy prožily zkušenost zvláštního, živého 

souznění a setkání s Pánem, což má zásadní význam pro konkrétní život každého křesťana i 

celého křesťanského společenství a to vždy, v každé době, nejenom na počátku dějin církve.  
 Vznešeným a příkladným vzorem tohoto vztahu k Ježíši zejména v Jeho velikonočním 

tajemství je přirozeně Maria, Matka Páně. Právě skrze proměňující zkušenost Paschy (oběti) 

svého Syna, se Panna Maria stává také Matkou církve, to znamená každého věřícího a celého 

společenství. Kéž nám právě ona vyprosí živou zkušenost setkání a přítomnosti 

zmrtvýchvstalého Pána, který jediný byl, je a bude zdrojem naděje a skutečného pokoje.  
            

              Benedikt XVI (redakčně upraveno) 
            

        Požehnané svátky Kristova Vzkříšení vyprošují a všem  

            + žehnají vaši kněží, P.Alois a P.Radim 

 
 

STANE SE 

 

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. 

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

 

 V pondělí 4.3. v 15.30 hod bude na děkanství modlitební setkání seniorů. 

 Ve čtvrtek 7.3. v 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat 

 V pátek 8.3. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci. 

 V pátek 8.3. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů. 

 V neděli 10.3. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně u 

Chomutova. 

 

 V pondělí 11.3. v 15. 30 hod bude na děkanství promítání filmu- Šarlatový a černý. 

 Ve čtvrtek 14.3. v 18.00 hod bude na děkanství adorace. 

 V sobotu 16.3. ve 14.00 hod bude na Květnově mše svatá. 

 

 V pondělí 18.3. v 15. 30 hod bude na děkanství modlitební setkání seniorů. 

 V úterý 19.3. je Slavnost sv. Josefa – pamatujme na mši sv. 

 V pátek 22.3. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci. 

 V pátek 22.3. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů. 

 V sobotu 23.3. při mši sv. v 7.15 hod bude v děkanském kostele společně udílena 

svátost nemocných. 

 V sobotu 23.3. bude v Litoměřicích diecézní setkání mládeže – podrobnosti na 
plakátku. 

 

V sobotu 23.3. se uskuteční v Praze POCHOD PRO ŽIVOT.  

Podpořte svou modlitbou nebo též svou účastí. 

 

Šestá postní neděle, která je nazývána také Květnou, připomíná Kristův slavný vjezd  

do Jeruzaléma. Připomíná současně také blížící se utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. 

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, jímž vrcholí postní doba, po které 

následují Velikonoce, vrchol liturgického roku. Slavení Květné neděle je doloženo již od 

7. století. V liturgii tohoto svátku jsou význačné tři momenty: kněz přede mší svatou mimo 

chrám žehná palmové, jívové či jiné zelenající se ratolesti a průvod celého společenství 
vchází do chrámu, dále se čtou pašijové texty Písma, tedy ta vyprávění evangelií, která 

popisují Ježíšovo utrpení a smrt, a nakonec je to samo slavení mše svaté. 

 

V pondělí 25.3. od 16.00 hod – 18.00 hod bude možnost ještě před svátky přistoupit 

ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele.    

V úterý 26.3. od 16.30 h v kostele sv. Barbory. 

 

 Ve čtvrtek 28.3. v  9.00 hod je mše sv. v katedrále v Litoměřicích tzv. MISSA 

CHRISMATIS v tento den kněží obnovují své kněžské závazky a přiváží do svých 

farností požehnané oleje z této mše svaté. 

 

O SVATÉM TRIDUU budou bohoslužby v Chomutově pouze v děkanském kostele. 

 Na Zelený čtvrtek v 18.00 hod mše sv. – ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství. 

 O Velkém pátku 29.3. bude možno ve 12.30 hod shlédnout na děkanství film 

Umučení Krista (Mel Gibson). 

Na Velký pátek v 15.00 hod bude Křížová cesta v děkanském kostele. 

 Na Velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství. Obřady začínají v 18.00 hod. 

 Na Bílou sobotu 30.3. je možnost adorace u „Božího hrobu“ a to od 8 – 20 hod. 

Prosíme ty, kteří mohou, aby se zapsali na hodinové služby při této adoraci.  

 Na Bílou sobotu ve 20.00 hod si nezapomeňte vzít na vigilii s sebou zvonečky!!! 



Ze soboty na neděli 31.3. se mění čas na letní.

 

 Na Velikonoční pondělí bude mše sv. v 8.00 hod v děkanském kostele a v 18.00 hod 

u sv. Barbory. 

 V úterý 2.4. při mši sv. v 17.00 hod v kostele sv. Barbory bude též udílena svátost 

nemocných. 


