
POUŤ DO ŘÍMA 2013 

Po dopoledni ve Vatikánu nám začala třídenní exkurze při 40
o
C po římských kostelech a 

dalších významných místech. Ostatně od těch dnů mám problém uvěřit panu faráři věty jako: 

„Je to tady kousek“ nebo „Hned za rohem …“  Takže jen tak ve zkratce, viděli jsme Andělský 

hrad, katakomby sv. Kalista, baziliku sv. Janů v Lateránu (původní sídelní kostel římských 

papežů). Pokračovali jsme návštěvou baziliky sv. Klimenta, kde jsme viděli hrob sv. Cyrila, a 

baziliky San Pietro in Vincoli, kde se nachází okovy sv. Petra. Budova Panteonu pocházející 

z r.123 má kopuli z betonu (!). Ve vrcholu kopule je otvor o průměru 9m, kterým je osvětlený 

celý vnitřní prostor Panteonu. Akustika je zde tak dokonalá, že při zpěvu neuslyšíte žádnou 

ozvěnu! Třetího dne jsme navštívili baziliku sv. Pavla za hradbami, kde je hrob sv. Pavla. 

Tento chrám je vyzdoben 271 podobiznami papežů (vč. vzdoropapežů). V den, kdy jsme tam 

byli my, se stavělo lešení pro malíře, který měl zhotovit portrét papeže Františka. Jenže viděli 

jste někdy Italy pracovat?! Ani po dvou hodinách nebyli schopni se domluvit, jak má to lešení 

stát, a tak šli na presso. A mimochodem nejlepší kafe, jaké jsem v Itálii měl, bylo to 

v malinkém bistru přímo v areálu baziliky. 

Dalšího dne ráno jsme vyrazili směr Loreto. V tomto malém městečku asi 20 km od moře 

se nachází kostel Chiesa della Casa Santa. Uvnitř této svatyně pak můžete vidět domek Panny 

Marie. Poslední noc v Itálii jsme strávili v rodinném penziónku s vlastním bazénem (díky, 

Jirko). Příští den jsme si udělali dopoledne volno a zůstali jsme na pár hodin u moře. Koupání, 

pizza, koupání, presso… a už zase sedíme v autě. Naší poslední zastávkou je Padova. Tam 

jsme zavítali do baziliky sv. Antonína a ve večerních hodinách jsme vyrazili na téměř 900km 

dlouhou cestu domů. Brzy ráno 22.6. jsme byli doma u svých blízkých, plni nových poznatků a 

dojmů z cesty ke kořenům křesťanství. 

Na závěr se sluší poděkovat: 

- panu faráři za jeho až skoro encyklopedické znalosti nejen o římských kostelech, za jeho 

trpělivost s námi a čas, který nám věnoval 

-  Michalovi za odvahu propůjčit svoje auto pro takovou akci a za to, že v noci moc 

nechrápal a já tak mohl klidně spát  

- Davidovi za to, že vzal kytaru a zahrál všechno, na co jsme si vzpomněli a taky za tu 

spoustu fotek 

- Jirkovi za jeho úžasnou výřečnost (měli byste ho slyšet mluvit italsky!) 

- Pepovi za to, jak tiše trpěl při chůzi ve svých „žabkách“ a i přesto měl pořád dobrou náladu 

- Lukášovi za jeho znalost latiny a za to, že na mě v tom italském vedru pořád čekal 

- Markovi za lekce polštiny a za to, že nám to svojí vysportovanou postavou u toho moře 

moc nekazil (holt nejsme všichni plážoví chlapci). 

Díky moc, přátelé. Patrik. 

P.S. Tak kam vyrazíme příště? 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení  Evangelium 

29.12. Svátek Sv. rodiny Sir 3,3-7.14-17a Kol 3,12-21 Mt 2,13-15.19-23 

5.1. 2. po Narození Páně Sir 24,1-4.12-16 Ef 1,3-6.15-18 Jan 1,1-18  

12.1. svátek křtu Páně Iz 42,1-4.6-7 Sk 10,34-38 Mt 3,13-17 

19.1. 2. v mezidobí Iz 49,3.5-6 1Kor 1,1-3 Jan 1,29-34 

26.1. 3. v mezidobí Iz 8,23b-9,3 1Kor 1,10-13.17 Mt 4,12-23 

2.2. 4. v mezidobí Mal 3,1-4 Zid 2,14-18 Lk 2,22-40 
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95. ČÍSLO                                        Vánoce 2013 

Milí čtenáři, 

opět stojíme na počátku doby vánoční a připomínáme si historickou a dějinnou událost 

Narození Páně. O úvodník se nám „postaral“ tentokrát papež František svou krásnou katechezí, 

kterou přednesl na Svatopetrském náměstí pro více než 50 tisíc poutníků. Připojme se k nim a 

snažme se i my, zvláště o těchto svátcích, odpovědět na otázky, které papež ve své promluvě 

položil. 

Bůh chtěl sdílet naše lidské podmínky až do té míry, že se stal jedním z nás v osobě Ježíše, 

který je pravým člověkem a pravým Bohem. Existuje však ještě něco překvapivějšího. Boží 

přítomnost mezi lidmi se neuskutečnila v ideálním či idylickém světě, nýbrž v tomto reálném 

světě, poznamenaném dobrotou i špatností, rozdělením, ničemností, chudobou, zpupností a 

válkami. Bůh se rozhodl obývat naše dějiny takové, jaké jsou, s veškerou tíží jejich omezení a 

jejich dramat. Prokázal tak nepřekonatelně svoji milosrdnou náklonnost oplývající láskou k 

lidským tvorům. On je Bůh-s-námi. Ježíš je Bůh-s-námi. Věříte tomu? (lidé hlasitě přisvědčují). 

Učiňme toto vyznání společně: Ježíš je Bůh s námi. Všichni: Ježíš je Bůh s námi. Ještě jednou: 

Ježíš je Bůh s námi (lidé opakují). … Ježíš je Bůh s námi, odevždy a navždy je s námi v 

utrpeních i bolestech našich dějin. Ježíšovo narození je projevem toho, že se Bůh jednou pro 

vždy postavil na stranu člověka, aby nás zachránil, pozvednul z prachu naší ubohosti, našich 

těžkostí, našich hříchů. 

Odtud plyne velký „dárek“ Betlémského Dítěte: přináší nám duchovní energii, která nám 

pomáhá nepropadat únavě, beznaději a smutku, protože je energií, jež rozehřívá a proměňuje 

srdce. Ježíšovo narození nám totiž přináší překrásnou zprávu, že jsme nezměrně, jedinečně i 

individuálně milováni a tato láska nám umožňuje nejenom Jej poznat, nýbrž nám Jej dává a 

uděluje! Radostná kontemplace tajemství Božího Syna narozeného pro nás nám umožňuje vzít 

na zřetel dvě věci. 

První spočívá v tom, že Bůh se zjevuje ne jako někdo, kdo je nahoře a vládne nad 

veškerenstvem, ale jako Ten, kdo se snižuje; Bůh se sklání, sestupuje na zem jako maličký a 

chudý, což znamená, že k tomu, abychom se Mu připodobnili, nesmíme se stavět nad ostatní, 

nýbrž snížit se a sloužit, stát se maličkými spolu s maličkými a chudými spolu s chudými. Je 

ošklivé vidět křesťana, který se nechce snížit a nechce sloužit, křesťana, který se všude 

naparuje. To je ošklivé; nikoli křesťanské, nýbrž pohanské! Křesťan slouží a snižuje se. 

http://www.farnostchomutov.cz/


Počínejme si tak, aby se naši bratři a sestry nikdy necítili sami! Naše solidární přítomnost po 

jejich boku ať se vyjadřuje nejenom slovy, ale výmluvností gest, že Bůh je nablízku všem. 

Za druhé. Pokud se Bůh skrze Ježíše spojil s člověkem až do té míry, že se stal jedním z 

nás, znamená to, že cokoli bychom učinili nějakému bratrovi či sestře, činili bychom Jemu. 

Připomínal nám to sám Ježíš: kdo nasytil, přijal, navštívil a miloval jednoho z těch nejmenších 

a nejchudších mezi lidmi, učinil tak Božímu Synu. A naopak, kdo odmítne, zapomene a ignoruje 

jednoho z těchto nejmenších a nejchudších, opomene a odmítne samotného Boha 

(srov. Mt 25,35-46). Jak píše apoštol Jan: „Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže 

milovat Boha, kterého nevidí“ (1 Jan 4,20). 

Svěřme se mateřské přímluvě Marie, Ježíšovy i naší Matky, aby nám o těchto 

nadcházejících Vánocích pomohla rozpoznávat obraz Božího Syna učiněného člověkem 

v našem srdci, ale i ve tvářích našich bližních, zvláště těch nejslabších a vytlačených na okraj. 

(z katecheze Svatého otce na generální audienci na Svatopetrském náměstí 18. 12. 

2013, redakčně upraveno) 

 

Požehnané svátky Narození našeho Spasitele,  

naplnění radostí nebeského Světla, které přišlo na náš svět v jeslích 

Betléma,  

také požehnaný nadcházející rok 2014 pod ochranou naší farní 

patronky a Královny nebes Panny Marie 

vyprošují a požehnáním Vás provázejí P. Alois a P. Radim 

 
 

 

STANE SE 

 

V  první lednové dny bude v našem městě a farnosti probíhat Tříkrálová sbírka. 

Ve čtvrtek 2.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 

V sobotu 4.1. bude rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15hod. a 

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

V sobotu 4.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

V neděli 5.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

V pondělí 6.1. je Slavnost Zjevení Páně, kdy bude žehnání Tříkrálové vody, kadidla a křídy. 

V pondělí 6.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů. 

V pátek 10.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

V pátek 10.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání ministrantů. 

V neděli 12.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně. 

 

13. ledna 2014 je tak jako každý rok ve Filipově ve 4.00 hod. ráno mše svatá. 
Vyjíždí se v neděli 12.1. ve 23.00 hod. z Palackého. Zájemci, zapisujte se na arch. 

Ve čtvrtek 16.1. bude v 18.00 hod. na děkanství adorace.  

V sobotu 18.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 

V pondělí 20.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů. 

Ve čtvrtek 23.1. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat. 

V pátek 24.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

V pátek 24.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání ministrantů.  

V sobotu 1.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

V neděli 2.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

Nabídka farních jarních prázdnin pro děti na Jitravě od 3.2.-7.2. 2014. Zájemci se mohou 

zapisovat na stolečku na arch. 

 

ROK RODINY 2014 

V nadcházejícím roce 2014 budeme častěji slýchat (a v Dvojlístku také číst) o rodině. 

Rodinou se bude zabývat shromáždění biskupské synody, které svolal svatý otec František. 

Synoda bude probíhat ve dvou částech. Mimořádné zasedání v říjnu 2014 si klade za cíl 

shromáždit informace a svědectví o současné situaci rodin ve světě, aby jim mohlo být 

věrohodně hlásáno evangelium. „Je zřejmé, že společenská a duchovní krize současného světa 

má vliv na rodinný život a vytváří naléhavou pastorační potřebu, která ospravedlňuje svolání 

mimořádného generálního shromáždění.“ Druhé, řádné zasedání, je naplánované na rok 2015 a 

má stanovit pracovní směrnice pro pastoraci rodin. Rodina je totiž nejen základem státu, jak 

praví známé rčení, je také základem Církve. Už od prvních dob křesťanství je rodina založená 

na manželství nazývána „domácí církví“. Písmo svaté označuje manželskou lásku mezi mužem 

a ženou za „veliké tajemství“, které ve světě zpřítomňuje lásku Krista a církve (srov. Ef 5, 31-

32). Katechismus katolické církve shrnuje tyto základní údaje: „Manželské smlouvě, kterou 

muž a žena uzavírají mezi sebou důvěrné společenství života a lásky, položil základy Stvořitel 

a vybavil ji jejími vlastními zákony. Svou povahou je zaměřena na dobro manželů stejně jako 

na plození a výchovu dětí. Kristus Pán ji u pokřtěných povýšil k důstojnosti svátosti. A tato 

rodina je vážně ohrožena. Aby nepodlehla tlakům světa, chce svatý otec zmapovat skutečnou 

praktickou situaci života rodin a společně s biskupy najít nejvhodnější způsoby, jak rodinu 

chránit, rodinám hlásat evangelium a upevňovat je ve víře.  

Zcela v souladu s touto myšlenkou vyhlásila Česká biskupská konference rok 2014 rokem 

rodiny. Biskupové chtějí pozornost zaměřit na rodinu, která je dnes vystavena mnoha tlakům, 

které ji ohrožují, ale zároveň je místem, kde chce Ježíš přinášet uzdravení a spásu. Olomoucký 

arcibiskup Jan Graubner k tomuto tématu vydal pastýřský list, kde píše:  

„…bez uzdravení rodiny nemůžeme očekávat zlepšení situace ve společnosti, jejíž jsme 

součástí. Kriticky hodnotíme politickou situaci státu, kterému dlouhodobě chybí stabilní a 

moudrá vláda i dobře fungující úřady. Přitom nás nezneklidňuje skutečnost, že více než 

polovina manželství se v naší zemi rozpadá, že mnozí žijí ve volných svazcích bez manželství, že 

dětem se upírá základní právo na dobrou výchovu, na jistotu stabilního domova, na lásku otce i 

matky, na zdravé morální prostředí! Základem každého státu je rodina. Pokud ta není zdravá, 

nemůže dobře fungovat ani stát.“ 

Prvním a základním krokem je modlitba! Díky ní se totiž „upevňuje identita rodinné 

církve“ a její členové mohou „čerpat z Božího pramene základní živiny, ujišťují se o Boží 

lásce, zakouší Boží pomoc, prosí za druhé a učí se odpouštět.“ Arcibiskup pak dále vyzývá: 

„Kde se nemodlíte společně vůbec, začněte aspoň krátkou modlitbou před společným jídlem. 

Kde se modlíte jen občas, modlete se častěji. Kde se modlíte denně, pokuste se svou modlitbu 

zlepšit. … A vy, kdo jste osamělí, modlete se za rodiny!“ 


