
Mnozí si myslí, že je nemoderní v něho věřit. Ale je nebezpečné, když v něj nevěříme. Tím 

mu otevíráme široký prostor k působení. On, kníže temnot, rád a s úspěchem loví v kalných 

vodách nenávisti, zloby, nejednoty, v různých zmatcích, neklidu, rozkolu. Když nepočítáme 

s jeho působením, nemůžeme pak pochopit pád prvních lidí, celé dějiny lidstva a světa, hřích a 

zlo vůbec. 

Prosíme Tě tedy, Pane: neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od všeho zla – v nás i kolem 

nás, i od zla osobního – satana. Amen1 

 

1) Pavel Hověz: Pane, nauč nás modlit se 

2) John z Taizé: Modlitba Otčenáš  

 

 

 

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ – ZÁZRAK V KÁNI (JAN 2,1-12) 

 

Často si už kladli lidé otázku, proč začal Ježíš svou činnost právě proměněním vody ve 

víno. Dává se tu odpověď, která je naznačena v liturgických textech. Voda je symbol lidství, 

víno božství. Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal božským, aby měl účast v životě 

Nejsvětější Trojice. Jeden ateista se pokoušel zázrak v Káni zesměšnit a zlehčit. Řekl, že 

k němu není zapotřebí nějakého zvláštního Božího zásahu. Děje se totiž v přírodě stále. Prší, 

dešťová voda pronikne ke kořenům révy a na ratolestech se objeví hrozny. Voda se proměnila 

ve víno přírodním procesem. Mělo to být námitkou a posměškem. Ve skutečnosti tu jde o 

myšlenku, která nutí k úvaze. Život v přírodě je skutečně proces stálé změny, nižší prvky živý 

organismus vstřebává a proměňuje je ve svůj vlastní život: rostlinný, živočišný, lidský. Kristus 

přišel, aby tento rytmus přírody dokončil. Na začátku změnil vodu ve víno, na konci své 

činnosti promění víno ve svou krev. Těm, kdo ji přijmou, život lidský doroste v život Boží. 

 

Převzato z knihy Tomáše Špidlíka, Živé slovo 

 

 

 

 

 

 

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS B 

Datum  Neděle  1.čtení  2.čtení       Evangelium 

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

31.12. svatá rodina Gn 15,1-6;21,1-3 Zid 11,8.11-12.17-19 Lk 2,22-40 

7.1. křest Páně Iz 55,1-11 1Jan 5,1-9     Mk 1,6b-11 

14.1. 2. v mezidobí 1Sam 3,3b-10.19 1Kor 6,13c-15a.17-20 Jan 1,35-42 

21.1. 3. v mezidobí Jon 3,1-5.10 1Kor 7,29-31    Mk 1,14-20 

28.1. 4. v mezidobí Dt 18,15-20 1Kor 7,32-35    Mk 1,21-28 
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V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. (Lk 

1,39-40) 

S odstupem času můžeme jasně vidět, že onen příkaz byl součástí Boží prozřetelnosti. Díky 

tomuto nařízení šli totiž Maria s Josefem do Betléma, kde se narodil Kristus, jak proroci po 

mnoho staletí ohlašovali. 

Panna Maria věděla, že narození Ježíše je blízko. Přesto se vydala na cestu, během níž 

neustále myslela na Syna, který se měl narodit v městě Davidově.  

Když přišli do Betléma, pociťovala radost, že už jsou na místě, kde žili jejich předkové, a 

také únavu z cesty po těžko schůdných stezkách trvající čtyři nebo pět dní. Těhotnou Marii 

cestování jistě velmi znavilo. Navíc v Betlémě nenašli místo, kde by se ubytovali. V zájezdním 

útulku nebylo pro ně místo, konstatuje stroze svatý Lukáš. Možná Josef usoudil, že přeplněný 

hostinec není pro Marii vhodným místem, zvláště za zmíněných okolností. Dříve než svatý 

Josef dovedl Marii do chléva za městem, zaklepal na nejedny dveře….  

 

Tolik z rozjímání P. Francisca Fernándeze-Carvajala. Je to pár vět, ale mají velkou 

vypovídající hodnotu i pro nás křesťany 21. století. I my bychom měli vidět ve svém životě 

navzdory obtížím a někdy i nepochopitelným událostem – režii a provázející ruku Boží 

prozřetelnosti. I my bychom měli s nadějí vždy začínat každý nový den.  

Vždyť my můžeme a máme u narozeného Děťátka a od Něj vždy možnost čerpat sílu a 

odvahu znovu a znovu mít otevřené srdce pro Boží vůli, někdy i překvapení a zaskočení, ale 

vždy a ve všem se spolehnout na Jeho pevnou režii, když se Mu dáme k dispozici. A zda tomu 

tak je, poznají i lidé kolem nás. 

 

Požehnané a milostiplné Vánoce - svátky Narození našeho Spasitele –  

Vám přeji a vyprošuji 

              P. Alois 

 

http://www.farnostchomutov.cz/


 

STANE SE 

 

V  první lednové dny (od 5.-14.1.) se bude konat v našem městě a farnosti Tříkrálová 

sbírka. 
V pátek 5.1. od 14 hod. – 17 hod. bude probíhat prodej tříkrálového guláše na náměstí 1. 

máje v Chomutově, čímž můžete také přispět na Tříkrálovou sbírku. 

V odpoledních hodinách bude k vidění průvod Tří králů. 

 Ve čtvrtek 4.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V sobotu 6.1. o Slavnosti Zjevení Páně, kdy bude žehnání Tříkrálové vody, kadidla a 

křídy bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod. Pamatujte, prosím, na mši svatou. 

 V sobotu 6.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V sobotu 6.1. v 16.30 hod. je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování. 

V sobotu 6.1. v 17.00 hod. jste zváni na Tříkrálový koncert pěveckého sboru Happy 

Smile, který se již tradičně koná na chomutovské radnici. 

 V neděli 7.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

 V neděli 7.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 V pondělí 8.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. 

večerní mše sv. v děkanském kostele. 

 Ve čtvrtek 11.1. bude v 17.30 hod. na děkanství setkání manželat. 

 V pátek 12.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

V sobotu 13. 1. v 15.00 hod. jste zváni do kostela sv. Matouše v Přečaplech na Tříkrálový 

vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Vox cantabilis. 

 V neděli 14.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

 V neděli 14.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně. 

 

 Ve čtvrtek 18.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V sobotu 20.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V sobotu 20.1. v 16.30 hod. je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování. 

 V neděli 21.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

 

 V pondělí 22.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 

hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

 V pátek 26.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.  

 V neděli 28.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

 

 V pátek 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše sv. bude se žehnáním svící. 

Pamatujte, prosím, na mši svatou. 

 V sobotu 3.2. při mši sv. v 7.15 hod. bude udělováno Svatoblažejské požehnání. 

V sobotu 3.2. 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 3.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V sobotu 3.2. v 16.30 hod. je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování. 

 V neděli 4.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

 

 V neděli 4.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

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. 

 

 

 

Požehnané a radostné svátky Narození našeho Spasitele a také požehnaný 

nadcházející rok 2018  

pod ochranou naší milující Matky Panny Marie 

vyprošuji a požehnáním Vás provázím P. Alois 

 

 
 

MODLITBA PÁNĚ – ZBAV NÁS OD ZLÉHO 

 

A tak si na konci modlitby Páně připomínáme, že cesta následování neznamená zvolit si 

snadné východisko. Svěřujeme se do Boží ochrany ujištěni o tom, že nám pomůže překonat 

všechny problémy, které nastanou. A vyjadřujeme svoji důvěru, že tato ochrana vždy přijde 

v pravý čas. Touto prosbou odmítáme všechny falešné sebedůvěry a vkládáme naši důvěru zase 

znovu do našeho Abba, který o nás pečuje.2 

Není náhoda, že „zlo“ v posledním zvolání Otčenáše je v jednotném čísle, neboť opravdu 

„zlé“ zlo je jen jedno, a to hřích. Podstatou každého hříchu je pak nemilovat, dávat přednost 

sobě před Bohem nebo bližními, nebo také milovat bližního více než Boha.  Nemilovat 

znamená oddělit se, stáhnout do sebe; nenávidět znamená prožívat kus pekla už zde na zemi, a 

ač se to zdá nepochopitelné, přesto nás to láká. Toto zlo nás stále pokouší. Je to ďábelské 

mámení myslet si, že samotnému (bez Boha, bez bližních) mně bude lépe, že je nepotřebuji, že 

mohu být šťasten bez nich. 

Každý z nás, ať chceme nebo ne, jsme nástrojem šíření dobra nebo zla ve světě. Například 

pronesu-li slovo, neztratí se v nicotě, když dozní. Vchází do mysli těch, kdo je slyší, působí 

dále v jejich paměti, v srdci, v účincích, které vyvolalo, ovlivňuje jejich jednání. 

Podobně je tomu se zlem. Zlo, které mě potkává, je zahuštěním zloby, která už dříve vyšla 

od druhého člověka nebo ode mne samého. Je to jakoby další článek jakéhosi zlého řetězu bez 

konce, protože zlo plodí vždycky jen zlo. 

My křesťané jsme povoláni tento řetěz zla přetrhnout, zastavit ten bludný kruh šíření zloby. 

Jak? Tím, že zlo zadržíme v sobě, nepředáváme je dál. Například sneseme ránu, odpustíme 

křivdu, urážku, zapomeneme na příkoří. Ano, je jeden způsob, jak zabránit šíření zla a tím je 

odpustit, přinést oběť. 

Pane, dej mi sílu pochopit, jaká je Tvá vůle: že chceš, abych zastavil šíření zla svou obětí, 

odpuštěním, láskou… 

 

Zbav nás, Pane, od toho Zlého, od satana! V řeckém textu modlitby Páně je zde užit určitý 

člen. Můžeme tedy tuto prosbu chápat i tak, že prosíme i o osvobození od vlivu a svádění Zlého 

ducha, satana, ďábla. 


