
Proč jsme putovali na posvátná místa a stali se poutníky? Každé poutní místo má své 

ohromné kouzlo a může být obestřeno zázraky z Boží milosti. Pouť má především konkrétní 

cíl, přinést oběť (obětovat se) a zdokonalit náš duchovní život a vztah s Bohem. Proto, 

kamarádi, porouchaná klimatizace byla součástí plánu!  Bůh nenaloží nikomu víc, než unese. 

Záleží jen, zda-li ochotně a bez reptání vezmeme svůj kříž a následujeme Ho. 

Tak, jako sv. František z Assisi a sv. Klára, kteří k nám promluvili jako první. Být chudý a 

žít pro druhé, tedy pro Krista (cokoliv jste udělali jednomu z mých nejmenších bratří, mně jste 

udělali). Tady jsem si uvědomil, co je to být chudý. Oprostit se ode všeho, co je zbytečné a 

nevede ke svatosti. Proto také na tomto místě pro mnohé z nás nechyběla svátost smíření. 

Řím, místo duchovně a kulturně bohaté, nám nabídl tolik duchovních i světských zážitků, 

že by se z Dvojlístku stal přinejmenším stolístek. Velkým odkazem tohoto místa jsou však 

apoštolové, kterým vděčíme za dar víry a za církev, která stojí na pevných základech, kterými 

jsou právě oni. Petr, Pavel, Ondřej, Jakub... myslím, že jich je dvanáct . Právě oni všechno 

opustili a šli za Ním a následovali Ho. Tím nám ukazují, jak prakticky žít největší přikázání 

lásky v každodenním životě. 

Jako muže a ženu, stvořil Bůh člověka ke svému obrazu. Člověk má přijímat lidský život 

jako dar, nebýt sobecký, a z lásky se darovat dál. Tím dal Bůh podobu rodině. Nejčistším a 

nejkrásnějším symbolem rodiny je Maminka nás všech, Panna Maria. To jsme prožívali na 

mariánském poutním místě v Loretu. Než jsme toto místo opustili, neodolali jsme touze po 

osvěžení mořskou vodou. Když jsme s P. Aloisem doplavali k bójkám, kde moře brázdí čluny 

a lodě, vzpomněl jsem si na Pána Ježíše, jak za bouře zachraňuje podáním ruky tonoucího 

Petra. Podal jsem P. Aloisovi ruku a popřál mu všechno nejlepší k svátku, bylo to 21.6., v den 

památky sv. Aloise. 

Každý z nás ve svém životě hledá. A nejlépe se hledá se sv. Antonínem z Padovy, který je 

patronem hledajících. Nejde tu jen o ztracené věci, ale především o hledání cesty ke svatosti a 

povolání. Nějak ty hřivny musíme rozmnožit. 

Uvědomil jsem si, jakou obrovskou silou působí Duch sv. v životě člověka. Důkazem toho 

jsou jeho projevené dary v životě svatých, kterými jsou dar moudrosti, rozumu, rady, síly, 

poznání, zbožnosti (lásky) a bázně Boží.  

Velký dík P. Aloisovi za pečlivou přípravu, modlitbu, každodenní mši sv. a duchovní 

vedení. Klukům, poutníkům, že užívali každý svých hřiven. A také musím poděkovat našim 

manželkám, které se s láskou staraly o naše děti a doprovázely nás modlitbou a přímluvou, 

abychom se jim v pořádku vrátili. 

Bohu a Vám všem, díky! 

poutník Michal 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení  Evangelium 

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

9.3. 1. postní Gn 2,7-9;3,1-7 Rim 5,12-19 Mt 4,1-11 

16.3. 2. postní Gn 12,1-4a 2Tim 1,8b-10 Mt 17,1-9 

23.3. 3. postní Ex 17,3-7 Rim 5,1-2.5-8 Jan 4,5-42 

30.3. 4. postní 1Sam 16,1b.6-7.10-13a Ef 5,8-14 Jan 9,1-41 

6.4. 5. postní Ez 37,12-14 Rim 8,8-11 Jan 11,1-45 
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Milí čtenáři, 

popeleční středou, která letos připadá na 5. března, vstoupíme do čtyřicetidenního postního 

období. Tímto dnem začíná příprava na to, abychom dobře prožili připomínku největší události 

v dějinách křesťanství, tedy Velikonoce – Slavnost Vzkříšení Ježíše Krista, a abychom mu opět 

v rámci velikonoční vigilie řekli své Ano při obnově křestních slibů. 

Začátek postního období byl v 6. či 7. století přeložen ze 6. neděle před Velikonocemi na 

předcházející středu, protože neděle (den, kdy Kristus vstal z mrtvých) není chápána jako 

postní den. Již od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na 

čelo - popelec. Při udělování popelce kněz říká: "Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš" 

nebo nověji zavedenou formuli: "Obraťte se a věřte evangeliu". Popel, symbol smrti a 

nicotnosti bytí, se získává ze spálených ratolestí požehnaných v předešlém roce na Květnou 

neděli. 

Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v 

církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav hříšného člověka, který vyznává 

před Bohem svůj hřích, vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit a je veden nadějí, že mu Bůh odpustí. 

Popeleční středa a Velký pátek jsou v katolické církvi jedinými dny přísného postu, což se týká 

všech plnoletých katolických křesťanů až do šedesáti let věku (tento předpis se netýká 

nemocných osob).  

Znamením popelce tedy začíná příprava na velikonoční svátky. Ježíšova výzva k obrácení 

a k pokání, jako již u starozákonních proroků, nemíří ovšem především na vnější skutky, 

"žíněné roucho a popel", posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání a 

obnovu. Bez toho by kající skutky zůstaly neplodné a lživé. Vnitřní obrácení motivuje k tomu, 

aby se takový postoj projevil i navenek. Jde o radikální rozchod s hříchem, což znamená 

odvrácení se od zla a naopak nové zaměření celého života k Bohu. 

(podle Moniky Vývodové, webové stránky tiskového střediska ČBK) 

Ať tedy prožijeme dobu postní ve snaze obrátit svá srdce k Bohu a ve snaze činit pokání. A 

to nejenom proto, aby nám při dobré předvelikonoční zpovědi Bůh odpustil naše hříchy, ale 

aby se naše srdce trvale zase v něčem změnilo k lepšímu a lépe tak odráželo krásu Srdce 

našeho Pána Ježíše Krista. K tomu nám inspirací může být i část listu svatého Klementa I., 

kterou uvádíme níže.  

Dobrou dobu postní přeje všem 

P. Radim 

http://www.farnostchomutov.cz/


 

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

 

V pondělí 3.3. v 15. 30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů. 

Ve středu 5.3. je Popeleční středa – začíná doba postní – den přísného postu. 

Udělování popelce bude při všech bohoslužbách v Chomutově. 

Ve čtvrtek 6.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.  

V neděli 9.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně u Chomutova. 

 

Ve čtvrtek 13.3. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat. 

V pátek 14.3. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci. 

V pátek 14.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání ministrantů. 

V sobotu 15.3. ve 14.00 hod. bude na Květnově mše svatá. 

 

V pondělí 17.3. v 15. 30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů. 

Ve středu 19.3. je Slavnost sv. Josefa – pamatujme na mši sv.  

Ve čtvrtek 20.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.  

V neděli 23. 3. při mši sv. v 10.00 hod. budou představeni katechumeni, kteří o Velikonocích 

přijmou svátost křtu. První skrutinia. 

 

V pátek 28.3. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci. 

V pátek 28.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání ministrantů. 

V sobotu 29.3. se uskuteční v Praze POCHOD PRO ŽIVOT. 

Podpořte svou modlitbou nebo též svou účastí. 

Ze soboty 29.3. na neděli 30.3. se mění čas na letní. 

 

V pondělí 31.3. v 15. 30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů. 

Ve čtvrtek 3.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.  

V sobotu 5.4. 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 5.4. ve 14. 00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

V neděli 6.4. při mši sv. v 10.00 hod. budou označeni olejem katechumenů katechumeni, kteří 

o Velikonocích přijmou svátost křtu. Druhá skrutinia. 

V neděli 6.4 ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

Z LISTU SV. KLEMENTA I., PAPEŽE, KORINŤANŮM 

Čiňte pokání 

Pohleďme na Kristovu krev a uvědomme si, jak je drahá jeho Otci, neboť byla vylita pro 

naši spásu a přinesla milost pokání celému světu. Projděme všechna lidská pokolení a 

poznáme, že pokolení za pokolením dával Hospodin možnost pokání těm, kteří se chtěli  

 

k němu obrátit. Noe se stal hlasatelem pokání a ti, kdo ho uposlechli, byli zachráněni. Jonáš 

ohlásil zkázu obyvatelům Ninive; ti se káli ze svých hříchů a svými modlitbami Boha usmířili, 

a tak přestože nepatřili k Božímu lidu, dostalo se jim spásy. 

O pokání mluvili skrze Ducha svatého služebníci Boží milosti a sám Pán veškerenstva 

pravil o pokání dokonce s přísahou: Jako že jsem živ, praví Hospodin, nemám zalíbení 

v hříšníkově smrti, ale aby změnil své chování. A přidal výrok plný dobroty: Odvraťte se, 

dome izraelský, od své nepravosti. Řekni synům mého lidu: Budou-li vaše hříchy sahat od 

země až do nebe a budou-li červenější než purpur a černější než smuteční šat a vy se ke mně 

z celého srdce obrátíte a řeknete: Otče!, vyslyším vás jako svůj svatý lid. 

Protože tedy chce, aby všichni jeho milovaní měli účast na pokání, pevně tak ustanovil 

svou všemohoucí vůlí. Proto se podrobme jeho velebné a slavné vůli a padněme na kolena v 

prosbách o jeho slitování a laskavost a odevzdejme se jeho milosrdenství a upusťme od 

marného usilování a řevnivosti a závisti vedoucí k smrti. Nuže, pokořme se, bratři, a odložme 

všecku domýšlivost a nadutost, pošetilost i hněvivost a čiňme, co je psáno; neboť Duch svatý 

praví: Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se silný nechlubí svou silou, ať se boháč 

nechlubí svým bohatstvím. Kdo se chce chlubit, ať se chlubí v Pánu, ať ho hledá a jedná podle 

práva a spravedlnosti. A především buďme pamětliví slov Pána Ježíše, která pronesl, když učil 

dobrotě a trpělivosti. Neboť zajisté řekl: Buďte milosrdní, abyste došli milosrdenství; 

odpouštějte, aby bylo odpuštěno vám! Jak činíte, tak bude učiněno vám; jak dáváte, tak bude 

dáno vám; jak soudíte, tak budete souzeni; jak laskavi jste, takové laskavosti dojdete; jakou 

měrou měříte, takovou bude naměřeno vám. Tímto přikázáním a těmito pokyny se v pokoře 

posilněme, abychom žili poslušní jeho svatých slov. Neboť svaté slovo praví: Na koho 

shlédnu? Jen na pokorného, tichého, plného úcty před mými slovy. Poněvadž se nám tedy 

dostalo podílu na tolika velikých a slavných činech, směřujme usilovně k pokoji, jenž nám byl 

od počátku dán za cíl; neztrácejme z očí Otce a Stvořitele celého světa a držme se jeho 

velkolepých a nade vše bohatých darů pokoje a jeho dobrodiní!  

(Svatý Klement I. po smrti sv. Petra údajně patřil mezi pomocníky ve správě církve a 

kandidáty, o nichž se jednalo na apoštolský stolec. Věřící více znali Lina a Kléta a Klement jim 

prý nechtěl konkurovat. V čele církve se nakonec vystřídali všichni tři. Kletus nastoupil po 

Linově smrti r. 79 a Klement v roce 90. Osobně znal některé apoštoly a od nich přijal celou 

Kristovu nauku, jejíž podstatou je láska. V listě Korintským mimo jiné uvedl, že pro její 

dokonalost není slov (50. kap.). Jeho list se četl při bohoslužbách, jak dosvědčuje Eusébius, 

ještě 70 let po jeho mučednické smrti. S hlásáním evangelia nepolevil ani ve vyhnanství a při 

těžké práci v mramorových dolech. Zemřel proto připoután ke kotvě v Černém moři.) 

 

POUŤ DO ŘÍMA 2013 – 3. ČÁST 

 Musím se přiznat k tomu, že velmi rád cestuji. Když se zrodila myšlenka vyrazit na 

pouť do Říma, byl jsem bez váhání pro. Velmi mě zajímají životy svatých, kteří kolikrát 

v daleko horších podmínkách nepolevili, byli věrní Kristu a následovali ho až do krajnosti i za 

cenu svého lidského života. Neumím si představit, když kamenovali sv. Štěpána, 

prvomučedníka, co prožíval, když svým postojem a ohromnou láskou k Bohu a lidem vydal 

svým životem a smrtí tak obrovské svědectví a umřel pro Krista. Proč svatý Štěpán? V den 

jeho svátku, 26.12.2012, jsme se poprvé sešli a vyslovili slovo pouť. Zavládlo nadšení – to je 

nápad. Proč ne? A tak postupně začaly přípravy. 


