
 Bůh dopouští zkoušky proto, že z nich dokáže vytěžit dobro. Jen Bůh ovládá umění, jak zlo 

proměnit v dobro. Zlo ze světa a našeho života úplně neodstraní, ale proměňuje je v naši spásu. 

Proto může Ježíš po nás chtít, abychom denně na sebe brali svůj kříž a šli za ním. 

 

Lidová moudrost říká, že na světě jsou tři druhy křížů: 

 První, kterých je nejvíc, pocházejí od lidí kolem nás. 

 Těch druhých je také dost, ty vznikají z naší hlouposti, pýchy, sobectví a hříchů jako 

jejich následky. 

 Těch třetích je poměrně málo a posílá nám je přímo Bůh, aby z nich pro nás vytěžil 

dobro, aby nás léčil, vychovával. Jako matka, která vede dítě k zubři: ne proto, aby 

mu způsobila bolest, ale protože pečuje o jeho zdraví. Kříže od Pána jsou nám šity 

přesně na míru. Když Bůh sešle kříž, dá nám i sílu ho nést. 

 

Z věty „neuveď nás v pokušení“ mluví především pokorné vědomí lidské slabosti. Křesťan 

ví o svůdné přitažlivosti zla a hříchu a nedomnívá se, že nad nimi lehce zvítězí. Nejde jim vstříc 

s bravurní jistotou o své pevnosti. Proto prosí, aby takových zkoušek byl buď úplně uchráněn, 

nebo aby jimi – s Otcovou pomocí – prošel tak, aby nezradil ani Otce, ani sebe. 

Na druhou stranu si uvědomujeme, že Bůh, je také naším vychovatelem. A každý 

vychovatel, který upraví svému svěřenci cestu tak, že na ní nemá žádnou překážku ani 

nebezpečí, zapomíná, že tím svého svěřence zbavuje rozhodování, zápasu, a tím i možnosti, aby 

rostl a sílil. Toto všechno ví náš nebeský Otec mnohem lépe než my, proto nám neodejme 

všechny překážky, ale říká: Vydej ze sebe všechno a pak se opři o moji sílu a důvěřuj! 

Jde tedy o to: nevyhýbat se slabošsky těžkostem života, ale v nich se držet Otce a přát si – 

prosit, aby On držel nás. Pak projdeme v bezpečí všemi úskalími života.1 

Prosbou „neuveď nás v pokušení“ tedy neprosíme Boha, aby nás nepokoušel, ale aby nás 

zkoušky a pokušení nepřemohly. A i když jsme si mnohdy složitou životní situaci přivodili 

sami, svými špatnými rozhodnutími a letitou vlažností či nedbalostí, můžeme směle doufat v 

boží milosrdenství a prosit: „Pane trpělivý, nedopusť, abychom vypadli z tvých tichých a 

neomylných rukou.“ A můžeme prosit s důvěrou, protože Bůh je věrný a nedopustí, abychom 

byli zkoušeni nad své síly (srov. 1 Kor 10,13). Když dopustí zkoušku, dá také prostředky, jak 

z ní vyjít. On je mocen způsobit, aby nás žádné protivenství nezlomilo, hlavně aby nás 

neodloučilo od lásky Kristovy. 

Nejde mu zřejmě toliko to, abychom byli bezchybní, ale abychom se naučili nespoléhat jen 

na sebe a na své síly; abychom se naučili žít v závislosti na jeho milosrdenství a síle, jak radí 

apoštol (srov. Ef 6,10).3 

 

1) Pavel Hověz: Pane, nauč nás modlit se 

2) John z Taizé: Modlitba Otčenáš  

3) Vojtěch Kodet: Přežít nebo prožít mši svatou? 

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS B 

Datum  Neděle  1.čtení  2.čtení    Evangelium 

3.12. 1. adventní Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7 1Kor 1,3-9  Mk 13,33-37 

10.12. 2. adventní Iz 40,1-5.9-11 2Petr 3,8-14  Mk 1,1-8 

17.12. 3. adventní Iz 61,1-2a.10-11  1Sol 5,16-24  Jan 1,6-8.19-28 

24.12. 4. adventní 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16  Rim 16,25-27 Lk 1,26-38 
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137. ČÍSLO                                  advent 2017 

Milí farníci, 

 

Advent je časem obrácení: dává mi možnost obrátit se k Bohu, abych mohl být svobodný 

pro jeho blízkost. Advent je časem začátku: mohu každý den povstat ze stínu svého já, abych 

mohl vstoupit do Božího světla. Advent je časem přípravy: mám čas připravit srdce pro Kristův 

příchod, abych mohl přijmout jeho lásku. Advent je časem čekání: jestli v trpělivosti vytrvám, 

budu Bohem obdarován. Advent je časem touhy: když směřuji k Bohu své myšlenky, dává mi 

účast na svém společenství.  

Advent je časem očekávání radosti: smím doufat v Boha, abych byl naplněn jeho radostí. 

Advent je časem mlčení: chci se ztišit před Bohem, abych mohl vytušit tajemství jeho vtělení. 

Advent je časem modlitby.   
 

Všem skýtáš milostivý čas: 

kající srdce probuď v nás, 

ať láskou svou nás napravíš, 

když snášels nás tak dlouho již. 

Nám uděl tolik lítosti, 

ať můžeš proudem milostí 

smýt z nás i skvrny těžších vin 

tím větším smilováním svým. 

 

                                  Václav Renč 

 

Slovo „advent“ pochází z latinského „advenire“ – přicházet. Advent je příchod. Žít advent 

znamená žít v očekávání příchodu. Bezprostředně čekáme na Vánoce, na slavnost vzpomínky 

Božího příchodu do našeho světa, na narozeniny Ježíše z Nazareta. Ve vzpomínce ale jdeme dál. 

Vyznáváme, že přijde soudit živé i mrtvé. Pokud ještě běží náš čas, je stále advent. Aby Vánoce 

nebyly jenom vzpomínkou, ale slavností naší přítomné spásy, potřebujeme se učit žít adventně. 

 

               Vyprošuji Vám požehnaný čas ADVENTU  

P. Alois 

http://www.farnostchomutov.cz/


 

 

STANE SE 

 

 V pondělí 27.11. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod. mše 

sv. v děkanském kostele. 

 Ve čtvrtek 30.11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

V sobotu 2.12. 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 2.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V sobotu 2.12. v 16.30 hod. je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování. 

V sobotu 2.12. večer začíná DOBA ADVENTNÍ. Všichni jste srdečně zváni na adventní 

koncert v 17.00 hod. do kostela sv. Barbory v Chomutově Horní Vsi. 

 V sobotu 2.12. v 18.00 hod. bude v Otvicích mše sv. za nenarozené životy. 

 V neděli 3.12. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech 

bohoslužbách. 

 V neděli 3.12. bude při mši sv. v 10.00 hod. pozván též sv. Mikuláš. Děti a rodiče jste 

zvláště zváni na tuto mši sv. 

V neděli 3.12. v 11.30 hod. bude v Droužkovicích poutní mše sv. Jste srdečně zváni! 

 V neděli 3.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

  

*  pozor změna * Ranní mše svaté v týdnu v DOBĚ ADVENTNÍ jsou v 7.00 HOD.  *  

 

 Ve středu 6. 12. v 19.00 hod. bude setkání ERF. 

 Ve čtvrtek 7.12. v 17.30 hod. bude na děkanství setkání manželat. 

 V pátek 8.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

 V pátek 8.12. je Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu 

pamatujte, prosím, v tento den na mši svatou. 

 

 V neděli 10.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně v kostele sv. Petra a Pavla. 

 V pondělí 11.12. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a poté mše svatá 

v děkanském kostele v 18.00 hod. 

 Ve čtvrtek 14.12. bude setkání kněží Krušnohorského vikariátu. Z tohoto důvodu 

bude mše sv. v Chomutově v 9.30 hod. 

 Ve čtvrtek 14.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

V týdnu od 14.12. – 21.12. můžete na děkanství přinést balíčky cukroví pro nemocné.  

 V sobotu 16.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V sobotu 16.12. v 16.30 hod. je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování. 

 

 V pátek 22.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

 V sobotu bychom s mládežníky navštívili nemocné v nemocnici a domovech 

důchodců. 

 

 

 

 

 

Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky bude takto: 
 

V kostele sv. Barbory v úterý 19.12. přede mší sv. od 16.00 hod.  
V děkanském kostele Nanebevzetí P. Marie tato možnost bude  

v pátek 22.12. od 16.00 – 18.00 hod. 

 

Během samotných svátků to již bývá obtížné. Využijte tedy tyto možnosti, aby slavení 

Vánočních svátků bylo především narození Krista Pána v našich srdcích. 

 

MODLITBA PÁNĚ – NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ 

Od nejranějších dob kladly poslední věty Otčenáše největší nároky na pochopení. Problém 

není pouze v překladu. Text u Matouše 6,13 přesně říká: „Nevydej nás v peirasmos (pokušení, 

zkouška). Přímo se nabízí otázka, proč a do jaké míry by měl Bůh, náš Abba, který si přeje 

přivést nás k plnosti života, po nás chtít, abychom podstoupili pokušení nebo zkoušku.2 

Někteří lidé se domnívají, že pojem „pokušení“ se týká jen mravnostních poklesků. Není 

tomu tak. Například už každé dítě ví velmi dobře, jak má pokušení zalhat, když dostalo ve škole 

špatnou známku, obchodník je v pokušení udat váhu zboží tak, aby mu to vyneslo zisk, student 

má pokušení odbýt přípravu do školy a podvádět při zkoušce… Možnost jednat proti hlasu 

svědomí, možnost hřešit, se kolem člověka stahuje a dotírá. Zlo přistupuje nebezpečně blízko a 

člověk je nucen se rozhodnout. Spící mocnosti vášně, lenosti a vzpoury se v člověku probouzí a 

nutí ho k činu. Možnost hříchu se zhustí v naléhavé nebezpečí – v pokušení. A proto prosíme: 

Otče, uchraň nás toho! Máš právo nás zkoušet, dáváš nám svobodu se rozhodnout, což pro nás 

může být nebezpečné, proto pamatuj na naši slabost!  

Když se podrobněji podíváme na život, poznáme, že těch pokušení je opravdu hodně. Je 

jimi prostoupen takřka celý náš život. Pokušení mohou být různého druhu. Nemusí se vždy 

jednat jen o pokušení v oblasti tělesného života, smyslnosti, poživačnosti… Snad nebezpečnější 

jsou pokušení duchovní, jako je pokušení pýchy, ješitnosti, sebestřednosti, nenávisti, hněvu, 

lenosti, závisti, nebo naopak malomyslnosti, pesimismu, náladovosti… Všimněme si ale, že 

v Otčenáši se nežádá o jejich zrušení, odstranění, to by prakticky znamenalo anulovat téměř celý 

svět. Svět takový, jaký je – ve stavu porušení jako následku prvotního hříchu - , nemůže být bez 

pokušení. 

A co se tedy žádá? Abychom nebyli uvedeni do pokušení. Tím se vracíme na začátek – 

cožpak se najde takový otec, který by vedl své dítě do kaluže, na tenký led? To by musel být 

sadista! Vyloučeno! A tím spíše je vyloučeno, aby Bůh, nebeský Otec, uváděl do pokušení. On 

přece miluje! 

Nebeský otec tedy skutečně nikoho nepokouší! A kde najdeme vysvětlení tohoto zdánlivého 

rozporu? – Slovo „pokušení“ nevystihuje dost přesně význam původního výrazu peirasmos. 

Čeština přesný termín pro toto slovo nezná, ale měl by se překládat spíše jako zkouška, 

přezkoušení. Pak by se tedy jednalo o čas zkoušky, mravní přezkoušení, o ověření síly, víry a 

lásky křesťana uprostřed nejrůznějších projevů zla. Ale tyto zkoušky, toto zlo působí člověku 

člověk, nikoli Otec nebeský! Proto slovy „neuveď nás v pokušení“ vlastně prosíme: „Otče, 

nedej, aby ve světě nabyl převahy člověk!“ 


