
POUŤ DO ŘÍMA 2013 – DRUHÁ ČÁST 

V červnu minulého roku se vydala partička nadšenců pod vedením P. Aloise na duchovní 

pouť napříč Itálií. Už od počátku bylo jasné, že pouť bude dosti kajícnická. Čtyřicetistupňová 

vedra v autě s čerstvě porouchanou klimatizací byla jen stěží snesitelná, nicméně i přesto 

děkujeme panu „varhaníkovi“ za propůjčení automobilu, který nám tolik posloužil a zároveň to 

na cestě nejvíce odnesl. Díky, Míšo!   

Počátek naší pouti nebyl úplně tak duchovní, jak by se mohlo očekávat. Patrik alias „Pan 

Ferrari“ nám přichystal překvapení v podobě návštěvy muzea Ferrari v malém italském 

městečku Maranello. Prohlídka byla pro naše mužské osazenstvo milující rychlá kola velmi 

inspirující. Prvním cílem, který měl duchovní zaměření, bylo krásné historické město Assisi. 

Musím říct, že toto místo na mě silně zapůsobilo. Historie související s životem a působením 

sv. Františka v tomto městě na vás dýchne opravdu z každého zákoutí. Vše důležité v tomto 

městě jsme pod odborným vedením P. Aloise poctivě prošli.  

Naším hlavním poutním cílem byl však Řím, do kterého jsme se vypravili plni očekávání. 

V Poutním domě Velehrad nás vřele přivítal ředitel, salesián Jaromír Zádrapa. Musíme mu 

poděkovat za tolerování našich večerních muzikantských snah. V Římě jsme strávili čtyři 

krásné dny. Prošli jsme zde plni radosti a nadšení (zvlášť někteří) všechny památky a 

významná duchovní místa. Seznámili jsme se i s různými zajímavými lidmi. Obzvlášť 

nezapomeneme na P. Marka, který v Římě studuje a který je nevyčerpatelnou studnicí 

znalostí církevních dějin a vatikánského zákulisí. Třetí den v Římě jsme se rozhodli, že se na 

jeden den rozdělíme. Jedna část naší skupiny zůstala ve Věčném městě, druhá se rozhodla k 

projížďce italskými rychlovlaky. O jízdě vlakem jedoucím až 300km/h si můžeme u nás v 

Čechách nechat jen zdát. Byl to úžasný zážitek. Naše cesta rychlovlakem měla konkrétní cíl - 

Neapol. Ne nadarmo se říká “Vidět Neapol a zemřít“. Myslím, že vše, co se o tomto městě 

povídá, je pravda. Byli jsme uchvácení především kombinací kulturních památek, moře, 

nedalekého Vesuvu s pravou italskou atmosférou, hlukem, špinavými ulicemi.  

Po odjezdu z Říma jsme očekávali mnohé další zážitky a nutno říci, že jsme se dočkali. 

Poutní místo Loreto je velmi krásné, stejně jako město Padova, které bylo naší poslední 

zastávkou před cestou zpět do České republiky. Přípitek nedaleko baziliky, zasvěcené sv. 

Antonínovi, na počest vydařenému putování a především na zdraví otci Aloisovi, který měl 

zrovna ten den svátek, krásně završil celé naše putování. Nejvíce na mě během naší pouti ale 

zapůsobila ta skutečnost, že v každém místě, které jsme společně navštívili, sloužil pro nás náš 

pan farář mši. A za to mu všichni děkujeme! Poděkovat musíme i Jirkovi za vcelku slušnou 

italštinu. Bez něho bychom byli občas ztraceni.  

Na cestě zpět do vlasti už není moc co hodnotit, a tak mi zbývá jen konstatovat, podobně 

jako Patrik: „Díky, kamarádi! A kam že pojedeme příště?“ 

Marek 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení  Evangelium 

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

9.2. 5. v mezidobí Iz 58,7-10 1Kor 2,1-5 Mt 5,13-16 

16.2. 6. v mezidobí Sir 15,16-21 1Kor 2,6-20 Mt 5,17-37 

23.2. 7. v mezidobí Lv 19,1-2.17-18 1Kor 3,16-23 Mt 5,38-48 

2.3. 8. v mezidobí Iz 49,14-15 1Kor 4,1-5 Mt 6,24-34 

V příloze si přečtěte odpověď primátora Mareše na otevřený dopis ohledně využívání 

kostela sv. Ignáce. 
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Milí čtenáři, 

vzhledem ke zdravotní indispozici pana kaplana (na přímluvu sv. Štěpána, Gotharda a 

Ciboria mu přejeme brzké uzdravení) dostali tentokrát netradičně v Úvodníku prostor zástupci 

Oblastní charity Chomutov: 

Stejně jako v předešlých letech, i letos proběhla v našem městě Tříkrálová sbírka. Největší 

a nejviditelnější rozdíl oproti minulosti byl v tom, že vedení charity se ujala nová ředitelka. 

Přes rozpačitý začátek, spojený s problémy se sháněním koledníků, se nakonec díky štědrosti 

nejen našich farníků, ale i ostatních obyvatel Chomutova podařilo vykoledovat neuvěřitelných 

44.708 Kč. Výtěžek z osmi pokladniček, se kterými chodily na počátku ledna skupinky 

koledníků přestrojených za tři krále, kteří se do Betléma přišli poklonit Božímu Synu, byl tak 

téměř dvojnásobný oproti minulému roku. 

„Velmi děkujeme za finanční dary všem, kdo do sbírky přispěli jakoukoli částkou. Současně 

chci také poděkovat všem malým i větším koledníkům, jejich rodičům a také vedoucím 

skupinek. Tak velký nárůst mě překvapil a velmi potěšil, musím ale dodat, že jsme byli všichni 

na pokraji svých sil. Je to velmi náročné a vyčerpávající období,“ uvedla ředitelka charity, 

paní Denisa Albrechtová. 

Tříkrálová sbírka byla letos v Česku rekordní, vykoledovalo se 82,7 milionů korun. 

Nejúspěšnější byla olomoucká arcidiecéze, kde se vybralo 22,4 milionů korun do 4 995 

kasiček. Jen pro porovnání, výtěžek ze 752 kasiček zapečetěných v litoměřické diecézi činil 

(také rekordních) 1 870 840 Kč. 

Jak si jistě mnozí z Vás přečetli na letáčcích, které 

rozdávali koledníci, vrátí se 65% z vybrané částky zpět 

do naší farnosti. V letošním roce chce místní charita 

podpořit především sportovně i jinak nadané děti 

například příspěvkem na zakoupení sportovního 

vybavení nebo uhrazením části školného na umělecké 

škole. Žádosti o příspěvky pro Vaše děti směřujte prosím 

na paní Albrechtovou nebo na pana faráře Hegera.  
 

 

 

http://www.farnostchomutov.cz/


STANE SE 

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

 V pondělí 3.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů. 

 Ve čtvrtek 6.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.  

 V neděli 9.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně. 

 V pondělí 10.2. v 16.30 hod. bude na děkanství promítání filmu – Kdo je papež František? 

 Ve čtvrtek 13.2. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat. 

 V pátek 14.2. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci. 

 V sobotu 15.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V pondělí 17.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů. 

 Ve čtvrtek 20.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V pátek 28.2. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci. 

 V pátek 28.2. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání ministranti. 

 V pátek 28.2. v 19.00 hod. bude na děkanství promítání a beseda na téma Provence. 

V sobotu 1.3. bude duchovní obnova farnosti jako již obvykle začátek mší sv. v 7.15hod., 

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

 V sobotu 1.3. ve 14.00 hod. bude na Květnově mše svatá. 

 V neděli 2.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

SV. VALENTIN 

 Tohoto kněze a mučedníka si připomínáme 14. února. Dle tradice je sv. Valentin patronem 

mladých lidí a zvláště jejich čisté a oddané lásky, jeho atributem je meč. 

 Valentin vynikal v charitativní činnosti, v moudrosti a v neohroženosti při svém poslání 

kněze. Mučednickou smrtí zemřel v Římě u Milvijského mostu na Flaminijské cestě. Tam byl 

také archeology objeven jeho hrob pod zříceninami jemu zasvěcené baziliky. 

 V Římě byl knězem pravděpodobně za panování císaře Claudia II. Gothica (268-270) a 

původně byl dle legendy lékařem. Podle císařova názoru ženatí muži v armádě nepodávali tak 

dobré výsledky jako svobodní a z toho důvodu budoucím vojákům zakazoval vstup do 

manželství. Valentin však zamilované tajně sezdával. Odtud může pramenit vztah k svátku 

zamilovaných. 

 Za to a hlavně pro svou víru byl předveden před císaře, aby se zodpovídal ze všeho, co 

konal pro svůj vztah k Bohu. Když se ho císař zeptal, proč neuctívá římské bohy, dle legendy 

odpověděl: "Tito bohové jsou samá nečistota a hřích. Jen Kristus je pravý Bůh, a pakliže mu 

uvěříš, bude tvá duše spasena a ty zvítězíš nad nepřáteli." Císař předal Valentina náměstkovi a 

ten jej odevzdal soudci Asteriovi, aby zatím zůstal ve vazbě. Valentin se tam modlil za 

soudcovo obrácení a ten přišel, aby Valentina vyzkoušel. Dle legendy mu řekl: Je-li tvůj Bůh 

opravdu jediný pravý, jak říkáš, ať skrze tebe ukáže svou moc a mé slepé dceři opět dá zrak." 

Valentin přiložil svou dlaň na oči nevidomé a modlil se. Dívka pak znovu spatřila světlo. 

Protože začala vidět, Asterius s celou rodinou uvěřil v Krista a požádal o sv. křest. Valentin je 

před křtem naučil pravdám víry a potřebným znalostem. 

 Zprávy o uzdravení slepé a o obrácení soudce se roznesly po městě. Křesťané se radovali, 

pohany pojal hněv a zaútočili na soudcův dům. Valentina vyvlekli ven, ztloukli ho a odvedli na 

Flaminijskou cestu, kde byl sťat mečem. 

 Valentin vynikal ve skutcích milosrdné lásky a byl Božím přítelem, protože konal to, co 

chtěl Ježíš (srov. Jan 15,14). Také pro nás platí, že jsme Ježíšovi přátelé, budeme-li činit to, co 

nám v evangeliu přikazuje. Pak poneseme ovoce a Otec nám dá, oč ho v Kristově jménu 

poprosíme, podobně jako splnil prosbu sv. Valentina, když se modlil nad slepou dívkou. 

zpracováno podle textu Jana Chlumského na www.catholica.cz 

MANŽELSTVÍ NENÍ PRO TEBE 

Jen po půlročním manželství jsem nedávno dospěl k závěru, že manželství není pro mě. A 

teď, ještě než mě předčasně odsoudíte, čtěte raději dál. 

Já a moje žena jsme se potkali na střední, bylo nám patnáct. Kamarádili jsme se deset let, 

až…až jsme se jednou rozhodli, že už nechceme být jenom kamarádi. Ani to, že jsem se 

zamiloval do své nejlepší kamarádky, mě však neochránilo před některými předmanželskými 

obavami. Čím blíž jsme se s Kim dostávali k rozhodnutí vzít se, tím víc mě začínal paralyzovat 

strach. Jsem připraven? Rozhodl jsem se správně? Je Kim tou pravou? Udělá mě šťastným? 

V jednu zlomovou noc jsem se s těmito myšlenkami a obavami svěřil svému tátovi. Jeho 

reakci na moje obavy do smrti nezapomenu. S chápavým úsměvem mi odvětil: „Jsi strašně 

sobecký, Sethe, takže ti to zjednoduším: manželství není pro tebe. Neženíš se, abys byl šťastný 

ty, ale abys udělal šťastným někoho jiného. Navíc manželství není vůbec pro tebe, ženíš se pro 

rodinu. A nejen pro své a její rodiče a všechny ty lidi kolem, ale taky pro své budoucí děti. Kdo 

chceš, aby je s tebou vychovával? Kdo chceš, aby je ovlivňoval? Manželství není pro tebe. 

Není o tobě. Manželství je o člověku, kterého si vezmeš.“ Přesně v tom okamžiku jsem věděl, 

že Kim je pro mě ta pravá. Uvědomil jsem si, že jsem ji chtěl udělat šťastnou, chtěl jsem ji 

vidět každý den, rozesmívat ji každý den, chtěl jsem být součástí její rodiny a moje rodina 

chtěla být součástí té její. Když jsem si vzpomněl na to, jak jsem ji viděl hrát si s mými 

neteřemi, věděl jsem, že právě s ní chci založit vlastní rodinu. 

Rady mého otce byly pro mě šokující a mnohé odhalily. Zcela se příčily dnešní 

„supermarketové filozofii“, která praví, že co tě neudělá šťastným, můžeš vrátit a vyměnit za 

nové. Ne, pravé manželství (a pravá láska) nikdy není o tobě. Je o člověku, kterého miluješ – o 

jeho potřebách, touhách a snech. Sobec se ptá: „A co z toho mám já?“, Láska zase: „Co ti 

můžu dát?“ 

Před nějakým časem mi moje žena ukázala, co to doopravdy znamená, když někoho 

nezištně milujeme. Dlouhé měsíce jsem byl kvůli nahromaděnému strachu a rozhořčení 

odtažitý. Napětí se hromadilo, až to ani jeden z nás nemohl vydržet, a já jsem vybuchl. Byl 

jsem bezcitný a sobecký. Místo toho, aby na mou sobeckost reagovala další sobeckostí, udělala 

Kim něco naprosto úžasného – zalila mě svou neutuchající láskou. Všechnu tu bolest a utrpení, 

které jsem jí způsobil, dala Kim stranou a s láskou mě objala, uklidnila mou duši. Uvědomil 

jsem si, že jsem zapomněl na rady svého táty. Zatímco pro Kim bylo naše manželství o lásce 

ke mně, z mé strany v něm šlo jen a jen o mě. Toto trpké procitnutí mě rozplakalo. Své ženě 

jsem slíbil, že se polepším. 

Všichni, kteří čtou tento článek – vdané a ženatí, téměř vdané a téměř ženatí, svobodní a 

taky ti navždy svobodní – měli byste vědět, že manželství není pro vás. Žádný skutečný vztah 

založen na lásce není o vás. Láska je o člověku, kterého milujete. A paradoxem je, že čím víc 

toho člověka skutečně milujete, tím víc lásky se vám dostane. A nejenom od vaší drahé 

polovičky, ale i od jeho či jejích přátel a rodiny a hromady dalších lidí, které byste nikdy 

nepotkali, pokud by vaše láska zůstala egocentrická. Skutečná láska a manželství nejsou pro 

vás. Jsou pro ostatní. 

Seth Adam Smith, překlad Ester Demjanová, redakčně upraveno 


