
 Stéblo jako by mělo pro toho pastýře čím dál větší význam. Na pastvě ho často 

držel v ruce, Vzpomínal na slova andělů a byl šťastný, že má Bůh tolik rád lidi, že se 

stal stejně malým jako oni.  

 Pak mu však jeden z jeho druhů vytrhl stéblo z ruky a rozhořčeně vykřikl: „Dej už 

s tím zatraceným stéblem pokoj! Bolí nás z těch hloupostí hlava!“ 

 Stéblo vztekle zmačkal a zahodil. 

 Mladík klidně vstal, zvedl stéblo ze země a opatrně narovnal. „Vidíš, zůstalo stejné 

jako předtím. Pořád je to stéblo slámy. Ani tvůj vztek s ním nic nezmohl. Jistě, zničit 

stéblo slámy je snadné. Ale přemýšlel jsi už někdy o tom, proč nám Bůh seslal malé 

dítě, když potřebujeme silného zachránce a vojevůdce? Jednou vyroste, bude z něho 

muž a nic ho neporazí. I přes lidskou zlobu zůstane tím, čím je – spasitelem, kterého 

nám seslal Bůh.“ 

 Mladý pastýř se usmál a se zářícím pohledem pokračoval: „Boží láska se totiž nedá 

zničit a zahodit. I když se zdá křehká a slabá jako stéblo slámy.“ 

 

Bruno Ferrero: Vánoční příběhy pro potěchu duše 
 

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení     Evangelium 

   25.12. Narození Páně Iz 9,1-3.5-6 Tit 2,11-14 Lk 2,1-14 

   1.1. Matky Boží P. Marie Nm 6,22-27 Gal 4,4-7 Lk 2,16-21 

   8.1. Křest Páně Iz 42,1-4.6-7 Sk 10,34-38 Mt 3,13-17  

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

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

  29.1. 4. v mezidobí Sof 2,3;3,12-13 1Kor 1,26-31 Mt 5,1-12a 

 

 

 

 

 

 

 

 Požehnané a radostné svátky  

Narození našeho Spasitele a také požehnaný  

nadcházející rok 2017  

pod ochranou naší milující Matky Panny Marie 

vyprošují a požehnáním Vás provázejí 

 P. Alois a P. Pavel 

 

 

 
Dvojlístek  

oodd  PPaannnnyy   MMaarriiee   NNaanneebbeevvzzaattéé   

  
Vydává Římskokatolické děkanství v Chomutově 

Nám. 1. Máje 2, Chomutov 430 01 

tel.: 474651396 

e-mail: dvojlistek.chomutov@seznam.cz 

web: www.farnostchomutov.cz 

126. ČÍSLO                                   Vánoce  2016 

 

Drahý bratře, sestro, 

 

až budeš stát na štědrý večer před betlémem, dobře využij těchto chvil. Je pravda, 

že v kostele je zima (kolem 4 stupňů), že je tam hluk, plno lidí, kteří tě mohu rušit a 

nemůžeš prodlévat před vykreslenou scénou dlouho, protože pak, nedlouho po mši, 

bude kostelník ostentativně cinkat klíči, aby naznačil, že máte jít někam.  

Ano, půjdeš domů, k rodinnému krbu, do tepla svého domova. Nejen tento 

den, ale i následující, stůj před svým betlémem, který máš doma. Postavičky, které k 

tobě vyprávějí rodinnou historii, možná jsi je vyřezával sám, když jsi byl dítě, možná 

tvůj otec, ale také vypravují mnohem důležitější událost. Není to jen stará historie, na 

kterou během ostatních dnů roku sedá prach, nebo je někde zavřena ve tmě. Je to živá 

skutečnost, která k tobě mluví.  

Pozoruj pomalu, beze spěchu, kam bys teď pospíchal? Pečlivě se dívej na 

každý detail. Prodlévej zprvu mlčky před dojemným zobrazením. Možná umělecká 

kvalita není velká, konec konců, o ní tu nejde. Jde tu o kvalitu tvého vztahu s tím 

nejdůležitějším, který je ve středu. Ticho tvého srdce přeměň ve vroucí rozhovor s 

každou z postaviček svého betlému. Ptej se, proč přicházejí a co přinášejí, abys i ty 

věděl, proč přicházíš a co přinášíš. Ptej se i těch dekorativních oveček, taky osla a 

volka. Ptej se matky a otce, mluv s Marií a Josefem a pros je, abys i ty dokázal 

přijmout dar, který ti Bůh nabízí.  

Pokud můžeš, vezmi si děťátko do rukou, do náruče, pozdvihni ho k svému 

srdci. A ještě vroucnějšími slovy s ním rozmlouvej. Ať tvé žhavé polibky zde na zemi 

rozrážejí oblaka v nebi, ať otevírají srdce tvé i jeho, aby se srdce spojila a jedno do 

druhého přelévalo to nesmírné tajemství... 

 

Váš+  Pavel 

http://www.farnostchomutov.cz/


STANE SE 

 

 V sobotu 31.12. bude v 16.00 hod. mše sv. na poděkování za uplynulý rok. 

 V neděli 1.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

V tyto první lednové dny se bude konat v našem městě a farnosti  

Tříkrálová sbírka. 
V pátek 6.1. od 13 hod. – 17 hod. bude probíhat prodej tříkrálového guláše na 

náměstí 1. máje v Chomutově, jehož koupí můžete také přispět na Tříkrálovou sbírku. 

V odpoledních hodinách bude k vidění průvod Tří králů. 

 

 V pondělí 2.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 

18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

 Ve středu 4.1. po večerní mši svaté bude setkání ERF. 

 Ve čtvrtek 5.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V pátek 6.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.  

 V pátek 6.1. je Slavnost Zjevení Páně, kdy bude žehnání Tříkrálové vody, 

kadidla a křídy jak v děkanském kostele při mši sv. v 7.15 hod. a v 18.00 hod., 

tak také v kostele sv. Barbory v 17 hod. Pamatujte prosím na mši svatou. 

V sobotu 7.1. bude farní rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 

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

 V sobotu 7.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V neděli 8.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně. 

V neděli 8. 1. v 16.00 hod. jste zváni do kostela sv. Matouše v Přečaplech na 

Tříkrálový vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Hlahol. 

 

 Ve středu 11.1. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve 

víře na děkanství. Srdečně jste zváni! 

 Ve čtvrtek 12.1. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat. 

13. ledna 2017 je tak jako každý rok ve Filipově ve 4.00 hodiny ráno 

 mše svatá. 
Vyjíždí se ve čtvrtek 12.1. ve 23.00 hod. z Palackého. Zájemci, zapisujte se  

na arch. 

 V pátek 13.1. v 18.45 hod. po večerní mši sv. bude na děkanství setkání 

mládeže. 

 

 V pondělí 16.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 

18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

 Ve čtvrtek 19.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V pátek 20.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.  

 V sobotu 21.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 

 

Přijměte pozvání na zajímavou přednášku historika Jiřího Šlajsny JAN HUS 

jinak než podle Jiráska ve čtvrtek 26.1. 2017 v 17.30 hod. u Českobratrské církve 

evangelické  

v ulici 28. října 1071/12. Všichni jste srdečně zváni!! 

 V pátek 27.1. v 18.45 hod. po večerní mši sv. bude na děkanství setkání 

mládeže. 

 

 V pondělí 30.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů. 

 Ve čtvrtek 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu a bude tedy mše sv. i  

v 18.00 hod. se žehnáním svící. 

 

 

V Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. Zvláště pro ty, kteří 

nemohou z vážných důvodů se účastnit mše svaté v neděli, má účast na této mši sv. 

nedělní platnost. 

 

 

 

 

JAKO STÉBLO SLÁMY 

 

Pastýři se vraceli z Betléma, kde se poklonili Ježíškovi narozenému v chlévě. Nesli 

mu náruče darů a teď se vraceli s prázdnýma rukama. 

Kromě jednoho z nich, mladičkého pastýře, téměř ještě chlapce. Ten si 

z betlémského chléva přece jen něco odnesl. Celou cestu tu věc pevně svíral v dlani. 

Ostatní by si toho ani nevšimli, kdyby se kdosi nezeptal: „Co to máš v ruce?“  

 „Stéblo slámy,“ odpověděl mladík. „Vzal jsem si ho z jesliček, ve kterých leželo to 

dítě.“  

 „Stéblo slámy,“ ušklíbali se ostatní. „Takové smetí! Zahoď to!“ 

 Mladý pastýř rozhodně zavrtěl hlavou. „Kdepak,“ namítl, „já si ho schovám. Pro 

mě je to znamení, připomíná mi malého Ježíška. Pokaždé, když ho vezmu do ruky, 

vzpomenu si na něj i na to, co o něm řekli andělé.“  

 Druhý den si pastýři mladíka znovu začali dobírat: „Co jsi udělal s tím stéblem?“  

 Mladík jim ho ukázal. 

 „Pořád ho nosím u sebe.“ „Zahoď to, k ničemu ti není.“ „Ne. Má velkou cenu. 

Ležel na ní Boží Syn.“  

 „Co má být? Důležitý je přece Boží Syn a ne kus slámy.“  

 „Mýlíte se. Velkou cenu má i ta sláma. Na čem jiném by ležel, když je tak chudý? 

Boží Syn potřeboval trochu slámy. To mě poučilo, že Bůh potřebuje i obyčejné lidi a 

věci. Potřebuje nás, kteří nemáme velkou cenu, kteří toho moc nevíme.“ 


