
V lednu 1959, na svátek obrácení sv. Pavla, k překvapení světa oznámil svolání 

celocírkevního a ekumenického koncilu. Jan roztahoval paže k objetí celého světa, pro každého 

měl usměvavou tvář a pro každého měl užitečnou odpověď. Jan vyzařoval klid a zdůvodnil jej 

slovy: "Kdo má víru, neztrácí nervy. Víra, to je radost, která přichází od Boha." 

Mezi Janovy rady můžeme počítat i jeho zásadu, která bývá opomíjena: "Vykonám každou 

věc, každou modlitbu, každou povinnost, jako bych neměl nic jiného na starosti, jako kdyby mi 

Bůh dal život jenom na to, abych udělal dobře právě tuto věc, jako kdyby má svatost závisela 

pouze na této činnosti. Nebudu myslet na to, co mě potká v budoucnosti, ani na to, co bylo v 

minulosti." 

 (Více na www.catholica.cz) 

POUŤ DO ŘÍMA 2013 – 4. ČÁST (ÚTRPNÁ CESTA) 

 Předchozí pisatelé o pouti do Říma psali hodně o světských věcech, a proto jsem se 

rozhodl napsat o věci čistě duchovní. O utrpení.  

Odjezd byl stanoven na svátek svatého Víta, poslední vlahý večer celé cesty. Ráno hned po 

návštěvě muzea Ferrari pustil pan šofér do zadní části vozu topení. Bylo velmi příjemné 

připravit na pánvi bez nutnosti zažehnutí ohně vajíčka naměkko. Za chvíli jsme si již 

pochutnávali a zapíjeli lahodnou Colou, která horkem příjemně bublala. Po výborné snídani 

jsme zjistili, že topení vůbec nebylo zapnuté a vnitřek automobilu vyhřálo sluníčko. Spásný 

nápad měl jeden z anonymních účastníků pouti, který na dálnici otevřel boční dveře 

automobilu na tzv. vekslu. Jedná se o místo, ze kterého majitel auta za minulého režimu při 

správném otočení sedačky velmi obratně a rychle prodával tuzexové poukázky (tzv. bony).  

Ve Svatém městě se rozhodl poutník Josífek nasadit na nohy jen žabky s lehkým úponem, 

tzv. "tango žabky". Po několika kilometrech mu spojovačka vydřela mezi prsty hlubokou ránu, 

chůze jeho nekonfekčního těla se stala daleko poutavější a svými pohyby se stal přirozeným 

větrákem pro ostatní účastníky pouti. Daleko horší bylo, že tango žabky nebyly jedinou 

trnovou korunou naší výpravy: ve vedru nás pot příjemně oprudil a i já začal chodit s nohama 

do písmene "O" tak, abych uvolnil sevření svých slabin. Usnul jsem po poledni na vyhřáté 

dlažbě před nádhernou katedrálou, na jejíž jméno si přes slzy prolité krví nevzpomínám. 

Dovršením celé cesty k duševnímu osvěžení bylo sevření dveřmi metra při cestě do Neapole. 

Nejenže secvakly mě a Josífka a způsobily nám nemálo podlitin a na mém těle vytiskly nápis 

Made in Italy, zároveň i poničily naše zánovní šatstvo. 

Jelikož se po 10 měsících některé rány a odřeniny začaly hojit a Pepa chodí opět v botách a 

ne bos, jak mu přikazovaly jeho odřeniny, těšíme se všichni na další cestu utrpení, která by 

opět očistila naše duše. 

Děkujeme, otče Aloisi, za zkrácení očistce. Pokud se další pouti nedočkám, i s odkazem na 

utrpení minulá si dovoluji nepokorně se těšit na setkání s Vámi v ráji. 

Jiří 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení  Evangelium 

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

13.4. Květná Iz 50,4-7 Flp 2,6-11 Mt 26,14-27,66 

20.4. Zmrtvýchvstání Páně Sk 10,34a.37-43 Kol 3,1-4 Jan 20,1-9 

27.4. 2. velikonoční Sk 2,42-47 1Pt 1,3-9 Jan 20,19-31 

3.4. 3. velikonoční          Sk 2,14.22-28 1Pt 1,17-21 Lk 24,13-35 
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98. ČÍSLO                                        Duben 2014 

Milí čtenáři, 

vstupujeme do dalšího měsíce. V něm prožijeme druhou část doby postní, Svatý týden a v 

něm Velikonoční triduum, které vyvrcholí Slavností Zmrtvýchvstání Páně. Touto slavností, 

která je největší a nejdůležitější slavností liturgického roku, vstoupíme do velikonoční doby. Ta 

bude zpestřena poměrně velkou událostí. Na 2. neděli velikonoční, která je zároveň svátkem 

Božího milosrdenství, budou ve Vatikánu svatořečeni bl. Jan XXIII. a bl. Jan Pavel II. Papeže 

Jana XXIII. si připomeneme alespoň krátkým životopisem na dalších stránkách tohoto 

Dvojlístku, Jana Pavla II. si připomeňme jeho promluvou týkající se právě nadcházejících 

svátků Kristova Vzkříšení. Pronesl ji o velikonocích v roce 1996. Papež tehdy řekl: 

„Vstal z mrtvých ten, který pro nás visel na dřevě /kříže/; Pán opustil hrob. Toto jsou 

poslední a definitivní slova dnů Svatého třídenní: po slovech při Poslední večeři, po modlitbě v 

Getsemanech a po slovech Velkého pátku. Po hlubokém mlčení Bílé soboty na úsvitu 

velikonočního rána zaznívá zvěst: "Byl vzkříšen, není zde." Bratři a sestry, je Pascha (přechod, 

Velikonoce) Pána roku 1996, už na prahu třetího tisíciletí. 

"Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným." Kámen, který zavrhli, kámen, 

který odmítli! Jak by se dalo lépe vyjádřit to, co se děje na Velký pátek? "Pryč s ním, ukřižuj 

ho, ukřižuj ho," volal zástup. "Musí zemřít, protože se vydával za Božího Syna." A Syn Boží 

zemřel! Kontemplovali jsme agónii "Původce života". Byli jsme svědky jeho potupného konce 

na kříži. 

A dnes? Je-li hrob prázdný, žije-li, nedokázalo se, že je pravdivé, co prohlásil římský 

setník: "On byl opravdu Boží Syn."? A vstal-li z mrtvých, což není opravdu v lidských dějinách 

úhelným kamenem a svorníkem božské konstrukce? Ano, sám Bůh na něm zbudoval novou 

úmluvu víry, naděje a lásky. Smlouvu života a nesmrtelnosti, protože "Pán života nezná zkázu 

smrti..." 

Jsme svědky zázraku, svědky moci Boha. Božská moc, která je podmínkou opravdové 

svobody člověka, kterému hlásá: Láska přemohla nenávist. 

Pán vstal z mrtvých a dodává všem, kdo se podílejí na jeho vítězství nad smrtí, odvahu a 

sílu pokračovat v budování nového lidstva, které odmítá jakoukoli formu násilí, sektářství a 

nespravedlnosti. Mocně vstal z mrtvých pán života a přinesl s sebou lásku a spravedlnost, úctu, 

odpuštění a smíření. Ty, vítězný Králi, smiluj se nad námi. Amen. Aleluja!“ 

http://www.farnostchomutov.cz/


Zanedlouho si tedy, bratři a sestry, budeme i my připomínat ten veliký zázrak Kristova 

Vzkříšení, Boží moc a lásku, která přemohla a stále přemáhá smrt a nenávist. Ať tedy svátky 

velikonoční prožijeme dobře, připraveni postem, modlitbou, dobrou a svatou zpovědí, naplněni 

radostí z uskutečněných skutků milosrdenství. K tomu ať nám pomáhá sám Pán i přímluva 

Matky Boží Panny Marie i blahoslavených a zanedlouho svatořečených papežů Jana XXIII. i 

Jana Pavla II. 

Požehnané svátky velikonoční přeje a vyprošuje P. Radim 

STANE SE 
 

Modlitba křížové cesty je v děkanském kostele v době postní vždy v pátek v 17.30 hod.  

V kostele sv. Barbory vždy v pátek v 16.30 hod. a v neděli v 17.30 hod. 

 

Oznamujeme, že sobotní večerní adorace jsou přerušeny. 

 

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. 

 

V pondělí 7.4. bude mše sv. dopoledne v 9.00 hod. a účastní se jí také naši němečtí 

spolubratři v rámci naší společné konference připravující německo-české poutě na Květnově. 

Ranní mše sv. proto nebude, večerní mše sv. bude v 18.00 hod., tak jako obvykle. 

Ve čtvrtek 10.4. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat. 

V pátek 11.4. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci. 

V pátek 11.4. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání ministrantů. 

V sobotu 12. 4. při mši sv. v 7.15 hod. bude v děkanském kostele společně udílena svátost 

nemocných. 

V sobotu 12.4. bude v Litoměřicích diecézní setkání mládeže – podrobnosti na plakátku. 

V neděli 13.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně u Chomutova. 

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 14.4. od 16.00 hod. do 18.00 hod. bude možnost ještě před svátky přistoupit 

ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele.    

V úterý 15.4. od 16.30 hod. v kostele sv. Barbory. 

Ve čtvrtek 17.4. 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 17.4. v 18.00 hod. mše sv. – ustanovení Eucharistie a svátosti kněžství. 

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

Na Velký pátek 18.4. začínají obřady v 18.00 hod. Začíná také novéna k Božímu 

milosrdenství. 

Na Bílou sobotu 19.4. 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. začíná slavení Velikonoční vigílie, nezapomeňte vzít s sebou 

zvonečky!!!  

 

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

Barbory. 

V úterý 22.4. při mši sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Barbory bude též udílena svátost 

nemocných. 

V pátek 25.4. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci. 

V pátek 25.4. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání ministrantů. 

 

V pondělí 28.4. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství. 

Ve čtvrtek 1.5. ve 14.00 hod. bude v Málkově poutní mše sv. ke cti sv. Josefa.  

Všichni jste srdečně zváni!!! 

 

V sobotu 3.5. je EUCHARISTICKY DEN na Květnově. Začíná modlitbou růžence v 10.00 

hod., následuje mše sv. a odpolední adorace. Podrobnosti na plakátku v kostele. 

 

V sobotu 3.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. ke cti sv. Floriána v Lidni. 

V neděli 4.5. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

BL. PAPEŽ JAN XXIII. 

Papež Jan XXIII se narodil 25. listopadu 1881 jako Angelo Giuseppe Roncalli v Sotto il 

Monte v Itálii. Rodina Roncalliho žila poměrně tvrdým, ale zbožným životem. Na doporučení 

faráře se později Angelo dostal přímo do třetí třídy gymnázia v Celaně, kam denně docházel 

sedm kilometrů. Ve dvanácti letech byl po zkoušce přijat do gymnázia v Bergamu a vstoupil 

tam do konviktu. Podle pedagogů vynikal hlubokou vírou se schopností získávat okolí 

ukázněností, poslušností, trpělivostí a cílevědomostí. 

Vysvěcen na kněze byl po studiu v Apollinare 10. srpna 1904 v Římě. Na začátku roku 

1953 byl jmenován kardinálem a stal se benátským patriarchou. 

Po pohřbu Pia XII. v říjnu 1958 se účastní konkláve a 28. října je neočekávaně zvolen 

papežem. Vybral si jméno Jan XXIII. V době jeho volby se od něj mnoho nečekalo i vzhledem 

k jeho věku, ale brzy se ukázalo, jak užitečná volba to byla. Už při papežské korunovaci řekl: 

"Jsem Josef, váš bratr."(viz. Gn 45,4) 

Byl přirozeně prostý a moudrý, srdečný a přívětivý, uměl žít s humorem. S pokorou plnil 

svěřené úkoly. Rád povzbuzoval a dodával odvahu. Osvojil si myšlenku sv. Jana Zlatoústého: 

"Vůbec by nebylo třeba vysvětlovat nauku, kdyby náš život měl dost vyzařující síly. Nebyla by 

nutnost slov, kdyby bylo svědectví naší činnosti dostatečné."  

 


