
Mnozí rodiče mají ve zvyku, než jdou děti večer spát, jim požehnat. Když je dítě malé, 

vnímá v požehnání bezpečí a ochranu. Některé maminky kladou dítěti mlčky ruku na čelo a 

modlí se za ně. Dítě tak může zakusit, že nad ním drží svou dobrou ruku Bůh, že mu žehná a že  

je miluje. Někteří tatínci dělají svým potomkům křížek na čelo pokaždé, když na delší dobu 

opouštějí domov. Jedna maminka mi vyprávěla, že děti vždycky samy nastavily čelo, aby jim  

mohla požehnat. Očividně toužily po něžném doteku požehnání. Zakoušely v něm zaslíbení: 

„Bůh ti požehnal. Nemyslím na tebe jen já, ale drží nad tebou svou ochrannou ruku sám Bůh.“  

 Když děti vyrostly a dospěly, maminka se začala zdráhat znamenat je křížkem na čele, ale 

když to jednou neudělala, její dospělí synové si to od ní sami vyžádali. Mateřské požehnání se 

jim stalo potřebou. Po čem to ti mladí muži vlastně toužili? Protože je osobně neznám, mohu se 

jen domnívat. Myslím si však, že si přáli zakoušet na vlastním těle, že jsou požehnaní, že 

nejsou sami, že je svou láskou neprovází jen jejich maminka, ale také Bůh, který je s nimi, 

přestože se ve vzdáleném cizím prostředí cítí sami. Proto bych rád povzbudil všechny matky a 

otce, aby svým dětem žehnali. 

Tímto láskyplným gestem signalizujeme druhému: „Jsi dobrý. Všeho protikladného v tobě 

se dotkla Boží láska. Patříš Bohu. Nepanuje nad tebou žádný král nebo císař. Jsi svobodný. Jsi 

pod Boží ochranou. Jdi svou cestou pod milujícím pohledem Boha, který ti říká: ‘Vítej v tomto 

světě. Důvěřuj životu. Jdu s tebou.’“ 

 

Převzato z www.pastorace.cz, redakčně upraveno 

 

VODA KRISTOVA – PRAMEN, VYVĚRAJÍCÍ K VĚČNÉMU ŽIVOTU (JAN 4,5-42) 

Druhou postní sobotu čteme v Janově evangeliu příběh o setkání Ježíše a Samaritánky u 

studny. Kardinál Špidlík rozjímá nad tématem vody: 

Voda je v tolika písních, básních, v úvahách vděčný element k rozvinutí. Bez ní totiž není 

život. Je to jasné především v suchých krajinách. Kam nepřijde voda, začíná poušť. První 

evropský filosof Thales z Milétu tvrdil, že všecko vzniklo z vody. Je to příliš prostoduché. 

Daleko lepší úvahu má sv. Cyril Jeruzalémský. Mluví o zahradě, ve které je studna a vodou se 

zalévají květy. Voda je bezbarvá. Ale v lilii se stane bílou, v růži červenou, ve fialce modrou. 

Ty krásné barvy mají rostliny v sobě, ale potřebují vody, aby se uskutečnily. To je sv. Cyrilovi 

pěkným obrazem milosti Kristovy, Ducha svatého, kterého nám dává do srdce. Tam se stává 

pramenem, který nám umožní uskutečnit všechny vlohy, které máme pro život a to především 

věčný. Jaké barvy budou ty květy? To je dáno osobním povoláním. Ale všechny mají místo 

v Boží zahradě! 

 

Převzato z knihy Tomáše Špidlíka, Živé slovo 

 

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS B 

Datum  Neděle  1.čtení   2.čtení      Evangelium 

4.2. 5. v mezidobí Job 7,1-4.6-7  1Kor 9,16-19.22-23  Mk 1,29-39 

11.2. 6. v mezidobí Lv 13,1-2.45-46  1Kor 10,31-11,1   Mk 1,40-45 

18.2. 1. postní Gn 9,8-15  1Petr 3,18-22    Mk 1,12-15 

25.2. 2. postní Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18  Rim 8,31b-34    Mk 9,2-10 
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V uplynulých nedělích jsme slyšeli o povolání prvních učedníků Kristových. Jistě se toto 

povolání dotýká každého z nás, každého křesťana. P. MUDr. Ladislav Kubíček k tomuto 

našemu povolání podotýká, že Bůh nechce polovičatost. „Snaha o dokonalost je nezbytná. Ježíš 

nás k tomu přímo vyzývá: „Buďte dokonalí, jako jsem já dokonalý.“ Pozor na nepravou 

pokoru! Není to nic jiného než skrytá pýcha. Režisér ví, koho si vybral, a není naším úkolem 

zkoumat, jestli role není nad mé síly. Copak tomu rozumím lépe než On? Chce-li od nás něco, 

vždycky nám k tomu dá potřebnou sílu i schopnosti. „Všechno mohu v tom, který mi dává 

sílu.“ (Flp 4,13) Přijmout svou úlohu – to je ta pravá pokora! Hezký příklad nám dal sv. Jan 

Pavel II. Když ho kardinálové zvolili papežem, řekl jim: „Bůh vám odpusť, co jste mi udělali.“ 

Ale svou těžkou roli přijal. Bůh nechce polovičatost. Čeká od nás, že každý den svého života 

prožijeme plně a v souladu s Boží vůlí. Tu je nutno poznávat. Nestačí jen odříkávat „buď vůle 

tvá“, je nutno se zastavit, odmlčet a čekat na odpověď. Nevést jen monolog. Jak jsem na tom 

já? Mohu tvrdit, že moje modlitba je dialogem? 

(z knihy „Zapaluji?“ Karmelitánské nakl.) 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Na úvod bychom společně s Oblastní charitou Chomutov chtěli poděkovat všem, kdo 

přispěli do letošní Tříkrálové sbírky. Letos jsme v naší farnosti a okolí vybrali rekordní částku 

113 500 Kč! A to i přes to, že letos byla skutečně nouze o koledníky! Velký dík proto patří 

hlavně Vám všem, kdo jste se dobrovolně přidali a kromě peněz věnovali také svůj čas a práci. 

Vzali kasičku, teple se oblékli a stoupli si na pár hodin třeba před obchodní dům, nebo vzali 

tříkrálovou kasičku do práce a obešli kolegy, pomáhali s přípravou a hlavně prodejem guláše na 

náměstí a u hokejové arény… Díky Vám měli obyvatelé našeho města možnost projevit 

štědrost a přispět na pomoc lidem v nouzi. A díky štědrosti všech dárců budeme moci i letos 

pomáhat matkám a jejich dětem, které se dostaly do materiální nouze a dalším lidem, kteří 

potřebují materiální pomoc. 

Upřímně děkujeme! 

http://www.farnostchomutov.cz/


 

STANE SE 

 

 Ve čtvrtek 1.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V pátek 2.2. ve Svátek Uvedení Páně do chrámu bude mše sv. 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 pondělí 5.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a  

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

 Ve čtvrtek 8.2. bude v 17.30 hod. na děkanství setkání manželat.  

 V pátek 9.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

V sobotu 10.2. bude I. farní a charitní ples. Začátek ve 20.00 hod. v Jirkově v kulturním 

zařízení u autobusového nádraží.  

 V neděli 11.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

 V neděli 11.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně. 

 

 Ve středu 14.2. 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 středu 14.2. v 19.00 hod. bude jednání ERF. 

 Ve čtvrtek 15.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.  

 V sobotu 17.2. v 16.30 hod. je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování. 

 V neděli 18.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

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 a v neděli v 17.30 hod. 

 

 V pondělí 19.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a  

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

 V pátek 23.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

 

 Ve čtvrtek 1.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

V sobotu 3.3. 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 3.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V sobotu 3.3. v 16.30 hod. je příprava kandidátů k přijetí svátosti biřmování. 

 V neděli 4.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

 V neděli 4.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

 

 

V týdnu 5.3. - 9.3. nabízíme společné prožití jarních prázdnin pro děti a mládež, tentokrát v 

Horní Blatné. Přihlášení je možné na arch v kostele. 

 

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

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

platnost. 

 

 

ANSELM GRÜN: POŽEHNÁNÍ STARCE SIMEONA NÁS VYBÍZÍ, ABYCHOM I MY ŽEHNALI 

 

V pátek budeme slavit svátek Uvedení Páně do chrámu, tzv. Hromnice. Nabízíme proto 

zajímavé zamyšlení na toto téma: 

Lukáš nám vypráví příběh o požehnání. Když Maria s Josefem přinesli své dítě do chrámu, 

setkali se tam se starcem Simeonem. Ten vzal dítě do náručí, aby je požehnal. A tím, že chválil 

Boha, vyslovil i podivuhodná slova o tomto dítěti. V tomto maličkém spatřily jeho oči spásu, 

světlo k osvícení pohanů a k slávě izraelského lidu. Je to zřejmě vůbec to nejkrásnější, co lze o 

nějakém člověku říct: „Když tě vidím, vidím spásu, kterou Bůh lidem připravil.“ Nejhlubším 

určením každého člověka je to, že slouží druhým ke spáse, aby tak skrze něho mohli dojít 

uzdravení a dospět k celistvosti. 

Simeonovo požehnání patří i tobě. Neboť i ty jsi požehnán jako Mariino dítě. Následující 

slova platí i pro tebe, platí i o tobě. 

„Vidím v tobě světlo. 

Jsi paprskem světla v tomto světě. 

Rozjasňuješ můj pohled. 

Jsi slávou. 

V tobě zazářila Boží krása. 

Vyzařuje z tebe do světa něco z Boží lásky. 

Díky tobě je na světě světleji a tepleji. 

V tvé blízkosti je mi dobře u srdce.“ 

Když dítě, kterému Simeon požehnal, dospělo v muže, začalo žehnat ostatním dětem. Lidé 

mu přinášeli své děti, aby na ně vkládal ruce a aby jim požehnal (srov. Mk 10,13-16). Přáli si, 

aby se jejich dětem dostalo podílu na požehnání muže jménem Ježíš (přel. „Bůh zachraňuje“, 

pozn. překl.). Ježíš bere děti do náručí, vkládá na ně ruce a žehná jim. Toto požehnání je něžné 

gesto. Svým objetím jim ukazuje, že je do náručí bere Bůh a že je miluje, že je stále obklopuje 

jeho spásonosná a milující blízkost. Díky objetí lze požehnání přímo zakusit. Děti cítí, že jsou 

milovány a přijaty. Požehnání v sobě nese velký díl něhy. 

Ježíš vkládá na děti ruce. V gestu vkládání rukou zakouším nejen Božího Ducha a jeho 

uzdravující moc, která do mě proudí, ale také jeho ochranu. Při všem, co konám, si mohu být 

jist, že nade mnou sám Bůh rozevřel svou ochraňující dlaň. Vkládání rukou je nejsilnější gesto 

požehnání. Díky němu můžeme zakusit na vlastním těle Boží lásku v podobě něžného dotyku a 

proudění, které mnou prostupuje. Ježíš provází toto intenzivní gesto požehnání dobrým slovem, 

zaslíbením. Jeho slovo navazuje vztah a ustavuje společenství. Ježíš nabízí dětem své osobní 

přátelství. Požehnáním jim ale také dává poznat, že patří k Božímu království, že jsou v 

uzdravující a chránící Boží blízkosti. 


