
POUŤ DO ŘÍMA 2013 

 V červnu letošního roku vyjelo osm mužů z naší farnosti, v čele s panem farářem, na pouť 

do Itálie. V novém seriálu vám postupně přiblížíme jejich cestu očima jednotlivých účastníků: 

 „Chlapi z naší farnosti chtějí v létě do Říma, nechcete jet taky?“ zeptal se mě otec Alois 

před kostelem v lednu tohoto roku. Po chvilce přemýšlení souhlasím. Vždyť odmítnout 

pozvání na pouť se sedmi dalšími farníky pod vedením našeho pana faráře se přece nedalo. 

Přiznávám, že před odjezdem jsem znal jen dva z nich. Ale co, řekl jsem si, ostatní přece 

vídám v kostele.  

Bylo potřeba doladit ještě pár detailů:  

1. termín odjezdu - sladit dovolenou osmi pracujících mužů nakonec nebyl až takový 

problém, jak se zpočátku zdálo 

2.  plán cesty – všechny kostely v Římě jsme za tři dny prostě vidět nemohli, a tak se 

muselo škrtat v itineráři (promiňte, otče ) 

3. seznam věcí, které je potřeba vzít s sebou – hodně pití a málo jídla (kdo by jedl 

řízky, když je všude kolem pizza a špagety). 

Na moji přímluvu bylo naší první zastávkou na cestě muzeum Ferrari v Maranelu, poutní 

místo milovníků červených koní. Odpoledne jsme vyrazili směr Assisi, kde byla naším 

hlavním cílem bazilika sv. Františka. Tento chrám je jedním z hlavních poutních míst křesťanů 

v Itálii. Nikdy předtím jsem neviděl dvoupatrovou baziliku (Dolní chrám - Chiesa Inferiore a 

Horní chrám - Chiesta Superiore). Jde o jednu z nejstarších gotických památek v Itálii. 

V Dolním chrámu je hrob sv. Františka z Assisi. Jeho svátek připadá na 4. října, v ten den jsem 

se ženil, napadlo mě u jeho hrobu. Zvláštní místo pro tisíce a zvláštní datum pro mě.… 

Příští den ráno, po dlouhé a vydatné společné večeři, nás čekala cesta do věčného města. 

Po příjezdu na místo ubytování (český poutní dům Velehrad) nás nemile překvapila večerka ve 

22 hodin. Teploměr přes den ukazoval 42 stupňů a i večer se držely teploty kolem dvacítky. 

Usnout před půlnocí byl pro většinu z nás velký problém. Naštěstí jsme přemluvili správce, 

aby nás nechal posedět venku o chvilku déle. Večeře se opět protáhla a David ani dnes 

nenechal zahálet svoji kytaru a my ostatní jsme dali zabrat svým hlasivkám. 

Ráno (už v 7:00!!!) jsme všichni stáli před bazilikou sv. Petra ve Vatikánu, kde na nás už 

čekal spolužák otce Aloise, p. Marek Miškovský. Mši svatou jsme měli u oltáře Jana Pavla II., 

kde se k nám připojilo i několik poutníků z Čech a Polska. Po mši následovala prohlídka 

samotné baziliky a krypty s hroby mnoha papežů pod ní. Otec Marek se ukázal jako velmi 

dobrý vypravěč a znalec církevní historie. Mně osobně utkvěla v paměti tato historka: papež 

Pius XII. nařídil kardinálům, aby své vlečky zkrátily z 12 metrů na „pouhé“ 3m! To se u 

většiny kardinálů setkalo s velkou nevolí, a tak se papeži dostalo po jeho smrti odměny 

v podobě nepříliš povedené sochy nad jeho hrobem. Tato socha zobrazuje samotného papeže, 

je však nepřirozeně černá a vzbuzuje v lidech spíše strach než úctu. 

pokračování příště… 

Patrik 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení  Evangelium 
1.12. 1. adventní Iz 2,1-5 Rim 13,11-14 Mt 24,37- 44 

8.12. 2. adventní Iz 11,1-10 Rim 15,4-9 Mt 3,1-12 

15.12. 3. adventní Iz 35,1-6a.10 Jak 5,7-10 Mt 11,2-11 

22.12. 4. adventní Iz 7,10-14 Rim 1,1-7 Mt 1,18-24 
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94. ČÍSLO                                        Advent 2013 

Milí čtenáři. 

Začíná Advent. Žijeme v tomto světě, jsme dennodenně konfrontováni s jeho realitou s 

tím, jak dny adventní prožívají lidé v našem okolí. Takový docela inspirativní pohled na 

advent, lidi a situace kolem nás kdysi ve „Zpravodaji pražské arcidiecéze“ zveřejnil P. Aleš 

Opatrný. Můžeme si snad dovolit přetisknout jeho zamyšlení a vezměme si z něj také poučení. 

 

„Zase se rozvěšuje vánoční výzdoba, obchody nabízejí vánoční dárky, dlouho před Vánoci 

se začnou ozývat koledy a my, křesťané, pokud vnímáme a žijeme liturgii, začneme brblat. 

Případně snadno a rychle odsuzovat komercionalizaci Vánoc a nedostatek duchovního obsahu 

v jejich prožívání. Budeme to dělat možná oprávněně, ale neúčinně. Můžeme ale tváří v tvář 

tomuto „vánočně-dárkovému běsnění“, které začíná už před adventem, také něco pochopit. 

Nechme obchodníkům jejich plné či prázdnící se sklady, nakupujícím jejich shánění 

mnoha dárků a zastavme se trochu u adventu. Známe jeho křesťanskou náplň – není to pouhé 

těšení se na Vánoce, ale především očekávání. V adventu liturgie připomíná očekávání mesiáše 

před tím, než přišel, a prožívá očekávání mesiáše – Ježíše, který přijde podruhé, na konci časů. 

Může to vypadat jako očekávání vzdálené v minulosti i vzdálené směrem do budoucnosti, tedy 

vzdálené dnešku. Jenže očekávání v dávné minulosti a v nedatovatelné budoucnosti má svůj 

hluboký důvod. Tím důvodem je naděje. A tato naděje stojí na Božím slibu. Bůh slíbil, že 

pošle mesiáše, a to se skutečně stalo. Naděje se naplnila všem těm, kdo v Ježíši slíbeného 

mesiáše rozpoznali. Ježíš řekl, že znovu přijde, a my máme naději, že tento příchod završí 

dějiny a ukončí působení zla. 

Svět konzumu není nemocný především tím, že nakupuje a spotřebovává, ale že neumí 

čekat, protože v mnohém nemá naději. Snaha mít, mít co nejvíc, opatřit si to, co ještě nemám, 

hned (třeba na půjčku), bez čekání, může být projevem chybějící naděje v životě lidí. Je to 

někdy pokus „zakrýt si oči a zacpat uši“ nakupovanými a konzumovanými věcmi, protože 

člověk nemá naději, a tak se nechce příliš dívat do budoucnosti. Křesťanská naděje není 

laciným optimistickým přesvědčením, že „bude líp“. Je to naděje v Boží věrnost, tedy v 

naplňování Božích zaslíbení. Povýšeným odsuzováním „spotřebáků“ bychom sotva komu 

pomohli. Ale žít nadějí v Boží věrnost – a to nejen v adventu – může představovat službu 

http://www.farnostchomutov.cz/


našim bližním. Někteří totiž naši naději v našem životním postoji rozpoznají. A to je obohatí 

mnohem víc, než kdyby poslouchali naše odsuzování nákupních horeček.“ 

(převzato ze zamyšlení P. A. Opatrného, které bylo uveřejněno ve Zpravodaji pražské 

arcidiecéze v r. 2008) 

 

Naději a pokojný advent přeje P. Radim 

 

STANE SE 

 

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

 

V neděli 1.12. ve 14.00 hod bude ve Vysoké Jedli mše sv. 

 

V pondělí 2.12. v 15.30 hod modlitební setkání seniorů na děkanství. 

V úterý 3.12. v 17.00 hod bude v kostele sv. Barbory žehnání zástavy při příležitosti 20-ti let 

Severočeských dolů, zároveň bude koncert při příležitosti dokončení obnovy tohoto kostela. 

Mše sv. v tento ten nebude. Všichni jste srdečně zváni! 

Ve čtvrtek 5.12. v 18.00 hod bude na děkanství adorace. 

V pátek 6.12. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků. 

V pátek 6.12. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů. 

 

V pátek 6.12. při mši sv. v 18.00 hod o svátku sv. Mikuláše bude pozván tento dobrodinec 

také do naší farnosti. Proto, prosím, přijďte na tuto mši sv. také se svými dětmi a vnoučaty :o) 

 

V sobotu 7.12. bude adventní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.00 

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

V sobotu 7.12. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově. 

V sobotu 7.12. v 17.00 hod bude zkouška sboru. 

V neděli 8.12. v 11.15 hod bude v Droužkovicích poutní mše sv. ke sv. Mikuláši. 

V neděli 8.12. ve 14.00 hod bude mše sv. v Březně v kostele sv. Petra a Pavla. 

 

Ve čtvrtek 12.12. bude v Chomutově vikariátní konference se mší sv. v 9.30 hod v 

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

V sobotu 14.12. v 17.00 hod bude zkouška sboru. 

 

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

 

V pondělí 16.12. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství. 

Ve čtvrtek 19.12. v 18.00 hod bude na děkanství adorace. 

V pátek 20.12. v 16.30 hod bude na děkanství setkání Broučků, kteří si ozdobí stromeček. 

V pátek 20.12. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů. 

V sobotu 21.12. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově. 

V sobotu 21.12.v 17.00 hod bude zkouška sboru. 

 

V pondělí 23.12. po mši sv. v 18.00 hod bude generální zkouška sboru! 

V kostele sv. Barbory v pátek 20.12. přede mší sv. od 16.30 hod. bude možnost před 

nadcházejícími svátky přistoupit ještě ke svátosti smíření. 

V děkanském kostele tato možnost bude v sobotu 21.12. od 16.00 – 18.00 hod. 
Během samotných svátků to již bývá obtížné. Využijte tedy tyto možnosti, aby slavení 

Vánočních svátků bylo především narození Krista Pána v našich srdcích. 

 
 

CO ŘÍKÁ KATECHISMUS - PLODY EUCHARISTIE  

1324: Eucharistie je „zdrojem a vrcholem celého křesťanského života“. „Ostatní svátosti a 

také všechny církevní služby a apoštolská díla souvisejí s posvátnou eucharistií a jsou k ní 

zaměřeny. Vždyť nejsvětější eucharistie obsahuje celé duchovní dobro církve, Krista samého, 

našeho velikonočního Beránka.“ 

1371: Eucharistická oběť se přináší také za zesnulé věřící, „kteří zemřeli v Kristu a nejsou 

ještě úplně očištěni“, aby mohli vstoupit do Kristova světla a pokoje: „Pochovejte toto tělo 

kdekoli a nedělejte si s tím starost. Jen o to vás prosím, tam, kde budete, pamatujte na mě u 

oltáře Páně.“ říká sv. Monika svým synům před svou smrtí. „Pak [v anafoře] prosíme také za 

svaté otce a biskupy a vůbec za všechny, kteří zesnuli před námi, a jsme přesvědčeni, že to 

velmi prospívá duším, za které je přednášena prosba během svaté, tak úžasné oběti … 

Přednášíme-li Bohu modlitby za zemřelé, i když byli hříšníky … představujeme Krista 

obětovaného za naše hříchy, snažíce se o to, aby Bůh, přítel lidí, se stal shovívavý k nim i k 

nám.“ 

1391: Přijímáním Eucharistie vzrůstá naše spojení s Kristem. Přijímat tělo Páně přináší 

jako hlavní plod důvěrné spojení s Ježíšem Kristem. Pán totiž řekl: „Kdo jí mé tělo a pije mou 

krev, zůstává ve mně a já v něm“ (Jan 6,56). Život v Kristu má svůj základ v eucharistické 

hostině: „Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne“ (Jan 

6,57). „Když o svátcích Pána věřící přijímají tělo Syna, zvěstují si navzájem radostnou zvěst, že 

je nám darován závdavek života, jako když anděl řekl Marii Magdalské: ‘Kristus vstal z 

mrtvých!’ Opravdu již nyní život a vzkříšení jsou uděleny tomu, kdo přijímá Krista.“ 

1393: Přijímání nás odděluje od hříchu. Kristovo tělo, které přijímáme ve svatém přijímání, 

„se vydalo za nás“, a krev, kterou pijeme, „byla prolita za mnohé na odpuštění hříchů“. Proto 

nás eucharistie nemůže spojit s Kristem, aniž by nás zároveň neočistila od spáchaných 

hříchů a nechránila nás proti hříchům budoucím: „‘Kdykoliv totiž jíte tento chléb a pijete 

tento kalich, zvěstujete smrt Páně.’ Zvěstujeme-li smrt, zvěstujeme odpuštění hříchů. Jestliže 

pokaždé, když se prolévá jeho krev, prolévá se na odpuštění hříchů, musím ji vždycky přijímat, 

protože mi vždycky odpouští hříchy. Já, který hřeším, musím stále užívat léku.“ 

1394: Jako tělesný pokrm slouží k tomu, aby obnovil ztracené síly, tak eucharistie posiluje 

lásku, která má v každodenním životě sklon slábnout; takto oživovaná láska zahlazuje 

všední hříchy. Když se nám Kristus dává, oživuje naši lásku a dává nám schopnost zbavit se 

nezřízeného lpění na tvorech a zakořenit se v něm: „Protože tedy Kristus za nás zemřel z 

lásky, pak kdykoli při mešní oběti konáme památku jeho smrti, žádáme o lásku skrze příchod 

svatého Ducha. Pokorně si vyprošujeme, abychom právě pro lásku, s níž se Kristus dal za nás 

ukřižovat, i my mohli tím, že přijmeme milosti Ducha svatého, považovat svět za ukřižovaný 

pro nás a nás za ukřižované pro svět … A protože jsme obdrželi dar lásky, umírejme hříchu a 

žijme pro Boha.“ 


