
Za největší úspěch (a změnu) letošní sbírky však považujeme přístup Vás farníků, kteří jste 

si sami chodili pro kasičky a koledovali u svých známých, sousedů, lékařů a ve firmách. Letos  

obzvlášť si Vaše iniciativa zaslouží velký obdiv a dík právě proto, že podmínky pro koledování 

byly opravdu extrémní. Někteří z Vás to odnesli zraněním, jiní nemocemi. Chceme všem moc 

poděkovat. Vám, kteří jste koledovali, prodávali guláš, starali se o zázemí pro koledníky na 

faře. Byli jste všichni naprosto úžasní!!!  

Za reklamu Tříkrálovému guláši děkujeme Pirátům Chomutov, za bezplatné zapůjčení 

stánků a kotlů děkujeme Místní akční skupině Sdružení Západní Krušnohoří a za benefiční 

vystoupení zpěvákům sboru Hlahol Chomutov.  

Když jsme minulou neděli po mši svaté před kostelem potkali své spolukoledníky a 

kamarády, pronesl jeden z nich: „Je to dobrý výsledek, ale příští rok tu stovku zlomíme …“ 

                          

Denisa a Patrik Albrechtovi 

 

KDE VZÍT OPĚT SÍLU? 

 
Mnohokrát jsme asi zakusili, že z vlastních sil nedokážeme zcela ustát každodenní boje: 

neuměli jsme si říci dost, i když jsme věděli, že je třeba s něčím přestat; dali jsme průchod své 

zlosti: byla to přece očividná nespravedlnost! Nechtělo se nám ztrácet čas s lidmi: vždyť jsme 

hrozně pospíchali;  opět se nám nedařilo přát druhému jeho úspěch. Posuzovali a odsuzovali 

jsme s pocitem, že my jsme pro danou věc udělali víc… Pocit zklamání a tíhy z opakované 

prohry nám mnohdy brání se volně nadechnout. 

Naše selhání nás může tížit a uzavírat nás před druhými. 

Pocit selhání je jako tíha, která nám znemožňuje jít k cíli, žít život v jeho plnosti, ke které 

jsme byli Bohem stvořeni a povoláni. 

Ježíš k nám ale přichází jako ten, kdo tuto tíhu snímá, s bezpodmínečným přijetím a láskou. 

Pokud máme odvahu přistoupit, bere od nás bez výčitek na sebe i to, co bychom nejraději 

ani nepřiznali. 

Svým odpuštěním nám vrací ztracenou důstojnost, nabízí nový začátek a  do srdce dává 

svého Ducha, který svědčí o Jeho lásce. 

On nám vrací život, posiluje, dodává odvahu, očišťuje od vlastního hříchu, i od zranění, 

která nám hříchem způsobili druzí. 

On dává nový život. 

Neboj se k němu každodenně přistupovat. 

Převzato z www.vira.cz 

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení     Evangelium 

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

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

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

   26.2. 8. v mezidobí Iz 49,14-15 1Kor 4,1-5 Mt 6,24-34 
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Drazí bratři a sestry, 

na začátku února mizí poslední části vánoční výzdoby a betlémy. Tato změna by nás 

měla upozornit na jeden trochu přehlížený svátek: Uvedení Páně do chrámu. Dříve byl tento 

svátek mnohem důležitější i během roku. Ano, bylo to kvůli požehnané svíci hromničce. Okolo 

této svíce se scházela rodina k modlitbě v době bouřky. V dnešní době to může být už jen 

“zbožným zpestřením” poklidného života. Všechny budovy mají hromosvod, většinou i 

funkční. O úrodu se také většina z nás strachovat nemusí a otevřený trh naše supermarkety v 

případě místní neúrody zásobuje velmi dobře z jiných, požehnaných končin. Dodávky 

elektrického proudu jsou většinou také velmi dobře zajištěny. Ve zkratce: proč se modlit? 

Žádné nebezpečí nám nehrozí, vše si dokážeme zajistit sami. Ano, ale tento svátek není jen o 

běsnících živlech.  

 

Je o životě, protože je o oběti. Vybízí nás, abychom Pánu znovu odevzdali svůj život, 

myšlenky, skutky…, celé své bytí. Obětujme Pánu každodenní maličkosti i důležité události, 

které čas od času nastanou (F. Fernández-Carvajal, Rozmluvy s Bohem VI,15). Přečtěme a 

promýšlejme znovu verše z Pavlova listu Římanům (12,1-2), které mluví o oběti a o naší 

aktivní účasti při mši svaté. Připomeňme, že aktivní účast je otázka bytostně vnitřní a nemá nic 

společného s vnějším úkonem. I když o tomto svátku si může užít i onu vnější, tedy 

“opravdovou” aktivní účast: 

 

Liturgie tohoto svátku nám předkládá život křesťana jako oběť Pánu vyjádřenou v 

procesí se svícemi, které tím, že se pomalu stravují, vydávají světlo. Kristus je proroky 

ohlašován jako světlo, které vyvede z temnoty celý svět. V hovorovém jazyce je světlo 

symbolem života (“spatřit světlo světa”, “uvidět denní světlo” jsou výrazy vyjadřující zrození, 

vznik), pravdy (“bloudit v temnotách” je synonymem nevědomosti a nejasnosti), lásky (když se 

dva lidé mají velmi rádi, říká se o nich, že “hoří láskou”), zatímco temnota vyjadřuje osamělost, 

http://www.farnostchomutov.cz/


bloudění, omyl. Kristus je Život světa a každého člověka, Světlo, které osvěcuje, Pravda, která 

zachraňuje, Láska vedoucí k plnosti… Zapálená svíce nesená v průvodu přede mší svatou, je 

znamením bdělosti, účasti na Kristově světle, apoštolské horlivosti, kterou máme nakazit i 

druhé (F. Carvajal, tamtéž).   

 

K radostné apoštolské horlivosti Vám žehná, 

Váš + Pavel 

 

STANE SE 

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

v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

 Ve čtvrtek 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu a bude mše sv. i v 18.00 hod. se 

žehnáním svící. 

 V pátek 3.2. o svátku sv. Blažeje bude udělováno po každé mši svaté svatoblažejské 

požehnání.  

 V pátek 3.2. v 19.00 hod. bude na děkanství promítání a beseda o Himalájích. 

Všichni jste srdečně zváni! 

V sobotu 4.2. 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 4.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V neděli 5.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

 V pátek 10.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

 V pátek 10.2. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže. 

 V neděli 12.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně. 

 

 V pondělí 13.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a  

v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

 Ve středu 15.2. v 19.00 hod. bude jednání ERF. 

 Ve čtvrtek 16.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V sobotu 18.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 

 Ve čtvrtek 23.2. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat. 

 V pátek 24.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

 V pátek 24.2. v 18.45 hod. bude na děkanství setkání mládeže. 

 

V týdnu 27.2. - 3.3. je nabídka pro děti a mládež společně prožít jarní prázdniny, 

tentokrát na faře v Raspenavě. Přihlášení je možné na arch v kostele. 

 V pondělí 27.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a  

v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

 Ve středu 1.3. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného 

postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách. 

 Ve čtvrtek 2.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

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 sobotu 4.3. bude 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 4.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V neděli 5.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

V Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. 

 

 

MRÁZ I KOLEDNÍCI LÁMALI REKORDY 

 

Letošní Tříkrálová sbírka byla ve znamení mnoha změn. Jak se později ukázalo, byly to 

převážně změny k lepšímu. Tou jedinou negativní změnou bylo počasí, sněhová nadílka a silné 

mrazy, které dorazily i k nám.  

Teploměr za oknem ukazoval 6. ledna neuvěřitelné hodnoty. Teprve když jsem mu 

„domluvil“ lehkým poklepáním prstem, pohnula se rtuť teploměru z hrozivých -15 °C na 

přijatelných -14 °C  :-) A v tomto mrazivém počasí jsme spolu s dalšími dobrovolníky 

prodávali na náměstí Tříkrálový guláš a večer jsme se ještě přestěhovali ke stadionu a 

pokračovali v prodeji guláše během hokejového zápasu Pirátů Chomutov. 

Než jsme se dali do stavby stánku na náměstí, bylo potřeba odklidit sníh před farou. Po 

chvíli zametání ke mně přistoupil místní bezdomovec, z jehož dechu bylo cítit krabicové víno a 

balené cigarety, s otázkou: „Taky nemáš na jídlo?“ Když uviděl můj nechápavý obličej, dodal: 

„Já tady zametal včera a dostal jsem za to najíst!!!“ Teď mě napadá, že mi pan farář za ten 

úklid vlastně dluží chleba s paštikou … 

Protože restaurace, kde nám vařili Tříkrálový gulášek v předchozích letech, ukončila svůj 

provoz, museli jsme hledat nového kuchaře. Nakonec jsme ho našli v Droužkovicích. Přes jeho 

počáteční obavy z toho, že má uvařit 200 porcí, nakonec všechno dopadlo výborně. Guláš všem 

chutnal a prodali jsme ho do poslední porce! Menší část ve stánku na náměstí, kam za námi 

zavítal i Tříkrálový průvod ze Zooparku. Větší část guláše se pak prodala před zimním 

stadionem.  

Koledovali jsme samozřejmě i tradičním způsobem, po městě chodily skupinky koledníků 

s kasičkami, stejně tak stáli tři králové po vymezený čas u Globusu. Kolednických skupinek, 

které jsou vlastně pro veřejnost nejvíce vidět a jsou symbolem této sbírky, by mohlo být 

samozřejmě více. Letos obzvlášť bylo koledníků málo, což přičítáme tuhému mrazu.  

Již podruhé se konal také Tříkrálový koncert v přečapelském kostele, dále proběhl tradiční 

koncert Happy Smile na radnici. Letos se do koledování oficiálně zapojili i žáci základní školy 

Duhová cesta a velký kus práce odvedli také například koledníci z Vysoké Pece. 

Po otevření všech sedmnácti kasiček jsme se dopočítali k rekordní částce 90.009 Kč. Jak už 

jistě mnozí z Vás ví, 65 % vykoledované částky se vrací zpět do Chomutova. Peníze budou 

podobně jako v minulých letech použity na letní tábor pro děti a mládež, který pořádá naše 

farnost, nákup základních potravin a hygienických potřeb pro matky s dětmi v nouzi a lidi bez 

domova. 


