
SV. SABA 

Tohoto opata a poustevníka si připomínáme 5. prosince. Narodil se v roce 439 v Mutalasce 
u Caesaree (dnes Kayseri ve středním Turecku) v Kappadokii. Již asi od osmi let studoval a byl 
vychováván v nedalekém klášteře Flavianae. 

V 18 letech se vydal jako poutník do Svaté země, kde chtěl žít jako mnich. Navštívil 
jeruzalémský klášter, založený opatem Pasarionem. Viděl zde ale nedostatečnou mnišskou 
disciplínu a monofyzitské hádky, proto z něj odešel. Nějakou dobu žil v Judské poušti pod 
vedením Eutymia (pam. 20. 1.). Po čase Eutymius vedení přísné mnišské komunity v blízkosti 
Mrtvého moře svěřil Teoklistovi a sám se usadil dál od Jeruzaléma ve směru na Jericho. 

Po určité době, asi ve věku 30 let dostal Saba od opata dovolení žít v jedné jeskyni, odkud 
každou sobotu přicházel do kláštera a v neděli se vracel. Ve 34 letech se prý na pět let uchýlil k 
životu v naprosté samotě. 

V roce 478 se vydal do údolí potoka Cedron a na jeho svahu vedl asketický život 
soustředěný na modlitbu. S postupem času za ním přicházeli zájemci o tento způsob života a 
vyrostla zde poustevnická kolonie zvaná lávra (znamenající úzkou cestu). Byl to určitý typ 
kláštera, v němž mniši žili pět dní samostatně v jeskynních nebo stavěných celách a na sobotu a 
neděli se shromáždili ke společně slavené eucharistii. 

Tento nový způsob života zavedl Saba v Judské poušti v sedmi klášterech – lávrách. Ta 
jeho první dostala pojmenování Velká lávra. (Dnes je zde řecký pravoslavný klášter Mar Saba.) 
V roce 492 jej jeruzalémský patriarcha Eliáš vysvětil na kněze a jmenoval archimandritou či 
opatem, představeným všech anachoretů v Palestině. Jeho přísnost vedla k reptání mnoha 
mnichů a v té souvislosti Saba řekl: „Ďáblovi možno odporovat a zápasit s ním; ale s lidmi je 
zapotřebí žít v pokoji a raději mnohokrát ustoupit, než zapříčinit rozbroje.“ 

Vyžadoval disciplinovanost a byl dbalý zásad Chalcedonského sněmu, který především 
odsoudil monofyzitizmus. Na srdci mu ležely i současné problémy lidí jeho země. Několikrát 
kvůli nim cestoval do Cařihradu. Jednal s císaři nejen kvůli bludu a jako smírce, ale dosáhl prý 
i zrušení daně, která ochromovala hospodářský život Palestiny. 

Příklad Sabova života i jeho učení přineslo významný vliv na rozvoj východního mnišství. 
To si mnozí uvědomovali už za jeho života a když ve věku 93 let zemřel, zúčastnili se jeho 
pohřbu i palestinští biskupové. Pohřben byl ve Velké lávře. Později byly jeho ostatky přeneseny 
do Benátek a v roce 1965 zpět do Mar Saby 

převzato z www.catholica.cz, redakčně upraveno 

: 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS B 

Datum  Neděle  1.čtení  2.čtení     Evangelium 
2.12. 1. adventní Jer 33,14-16 1Sol 3,12-4,2   Lk 21,25-28.34-36 
9.12. 2. adventní Bar 5,1-9 Flp l,4-6.8-11   Lk 3,1-6 
16.12. 3. adventní Sof 3,14-18a Flp 4,4-7    Lk 3,10-18 
23.12. 4. adventní Mich 5,1-4a Zd 10,5-10    Lk 1,39-45 
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 Milí farníci, 
opět přichází závěr roku. Ve výlohách obchodů se objevují vánoční ozdoby a osvětlení. Už 

teď můžeme zaslechnout nějakou tu vánoční koledu. Vánoce, kapr, stromeček, dárky a koledy. 
Radost a pohoda. Mnoho našich spoluobčanů to tak vnímá. My, lidé věřící, se také těšíme na 
Vánoce, ale víme, že jim předchází období Adventu. 

Mnoha lidem dnes už Vánoce a Advent splývají v jedno a příliš mezi nimi nerozlišují. 
Podle televizních reklam je období Adventu radostným romantickým časem, který dospělí tráví 
nakupováním dárků a děti pojídáním čokoládových dobrot z adventního kalendáře. Ti 
uvědomělejší vědí, že Advent je obdobím přípravy na oslavy narození Božího Syna Ježíše 
Krista. A každý křesťan by měl vědět, že Advent je také přípravou na druhý příchod Kristův na 
konci času. 

Kromě toho, v našem prostředí mají velkou tradici také roráty. Roráty, které nás provázejí 
celým adventem, mají podmanivou sílu. Potemnělý kostel, světlo svíček a  starobylé zpěvy 
silně působí na každého účastníka. Ovšem vlastní text rorátního zpěvu Rorate, coeli, desuper,
… nemá s romantikou pranic společného. Jeho základem je verš z knihy proroka Izaiáše – 
Vydejte, nebesa, krůpěje shůry a z oblaků ať plyne spravedlnost. Ať se otevře země a nese ovoce 
spásy a zároveň dá vyrůst spravedlnosti (Iz 45,8). Celý zpěv Rorate, coeli, desuper,… je 
vlastně velmi úpěnlivou, až zoufalou, prosbou k Bohu aby zachránil svůj lid. 

Situace byla zoufalá. Vyvolený národ byl poražen. Svaté město Jeruzalém i s jeho 
Chrámem jsou v troskách. Část lidu byla vysídlena do neznámé země. Neštěstí a zmar všude 
kolem. Lidé si bolestně uvědomují, že pouze jejich vlastní hříchy a nevěrnost to všechno 
způsobily. Ale ještě zbývá naděje, že i přese všechnu tu hrůzu se Hospodin rozpomene na svůj 
lid a nenechá jej zahynout. To je obsahem zoufalého, a přece naději vzbuzujícího zpěvu Rorate, 
coeli, desuper. 

Stejně tak, jako starozákonní lid očekával útěchu a pomoc v příchodu zaslíbeného Mesiáše; 
tak i my se důkladně připravme a bedlivě očekávejme opětovný příchod našeho Spasitele. 
Neboť On přijde z nenadání, jako když blesk ozáří oblohu (viz. Mt 24,27). 

P. Leo Gallas OCr. 

http://www.farnostchomutov.cz
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V sobotu 1.12. 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 1.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
V sobotu 1.12. večer začíná DOBA  ADVENTNÍ. V tento večer církev zvláště myslí v 

modlitbách především na všechny počaté děti. Mše sv. v Otvicích bude v 18 hod. 
• V sobotu 1. 12. v 18.00 hod bude v Otvicích mše sv. za nenarozené životy  
• V neděli 2.12. o 1. neděli adventní budou žehnány adventní věnce při všech 

bohoslužbách.  
• V neděli 2.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a 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 čtvrtek 6.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace.  Poté jednání ERF. 
• V pátek 7.12. v 19.00 hod. bude na děkanství promítání a beseda s Mgr. Janou 

Saloňovou o expedici do Bolívie a Rapa Nui. Všichni jste srdečně zváni! 
• V sobotu 8.12. je Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu, 

pamatujte prosím v tento den na mši svatou. V děkanském kostele v 7.00 hod. 
• V neděli 9.12. bude při mši sv. v 10.00 hod. pozván též sv. Mikuláš. Děti a rodiče jste 

zvláště zváni na tuto mši sv. 
V neděli  9.12. v 11.30 hod. bude v Droužkovicích poutní mše sv. Jste srdečně zváni! 

Mše sv. v Údlicích z tohoto důvodu tuto neděli nebude. 
• V neděli 9.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně v kostele sv. Petra a Pavla. 

• V pondělí 10.12. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře a v 18 hod. mše 
sv. v děkanském kostele. 

• Ve středu 12.12. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře po 
večerní mši svaté od 19 hod. na děkanství. Srdečně jste zváni! 

• Ve čtvrtek 13.12. bude setkání kněží Krušnohorského vikariátu. Z tohoto důvodu 
bude mše sv. v Chomutově v 9.30 hod. 

• Ve čtvrtek 13.12. v 17.30 hod. bude na děkanství setkání manželat. 
• V pátek 14.12. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
• V sobotu 15.12. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V sobotu 15.12. v 18.00 hod. bude v Otvicích adventní koncert, z toho důvodu nebude 

tuto sobotu zde mše svatá. 
• V neděli 16.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

• Ve čtvrtek 20.12. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
V týdnu od 16.12. – 21.12. můžete na děkanství přinést balíčky cukroví pro nemocné.  

• V sobotu 22.12. bychom s mládežníky navštívili nemocné v nemocnici a domovech 
důchodců. 

• V neděli 23.12. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

Příležitost k přijetí svátosti smíření před vánočními svátky bude takto: 

V kostele sv. Barbory v úterý 18.12. přede mší sv. od 16.00 hod.  
V děkanském kostele Nanebevzetí P. Marie tato možnost bude  

v pátek 21.12. 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. 

 ADVENT - PŘEVLEK PRO STRES A KŠEFT? 

Co je to vlastně advent? Na to lze odpovědět různě. Bez přemýšlení lze říci, že to vnímáme 
často jako nějaký převlek pro hektičnost, stres a kšeft, který je ozdoben levnými šablonami, na 
něž už stejně dávno nikdo nevěří. V mnohém to může být pravda, ale přesto to nevyjadřuje 
celou pravdu. Lze ovšem také zcela opačně říct, že advent je časem, v němž se uprostřed 
nevěřícího světa stává viditelným něco ze světla ztracené víry, jako bychom vnímali jeho 
odlesk. 

Hvězdy vidíme ještě dlouho poté, co vyhasly, protože jejich původní světlo je stále na cestě 
k nám. Také každé tajemství si často uchovává něco z tepla a naděje pro ty, kteří už nedokážou 
věřit. Proto lze také říci, že advent je časem, v němž se mobilizuje dobro, které už bylo skoro 
zapomenuto, probouzí se ochota myslet na druhé a dobro jim prokazovat. 

Zázrak se nekonal 
Francouzský spisovatel Julien Green vypráví, že v mládí, přestože si hověl v požitcích a 

odsuzoval církev, existovalo něco zvláštního: čas od času zašel do kostela s nepřiznanou 
touhou, aby se stal zázrak, který by jej rázem propustil na svobodu z jeho „vězení“. „Zázrak se 
nekonal,“ pokračuje Green ve své zprávě, „ale z dálky jsem vnímal jakousi zvláštní 
Přítomnost.“ 

To, co vypráví Julien Green o svém bouřlivém mládí, překvapivě připomíná zápas, 
kterému, jak se zdá, je vystavena naše doba. Projevuje se zde podoba moderního života, který 
nám na jedné straně připadá jako neodmyslitelný rys naší svobody, na druhé straně jej však 
chápeme jako otroctví, z něhož by nás měl vysvobodit nejlépe nějaký zázrak. 

Bůh s námi jedná zcela lidsky 
Ochota otevřít se tajemné Přítomnosti, pomalu ji přijímat, dovolit jí, aby do mě mohla 

pronikat, to je to, co se děje v adventu – první záblesky světla v ještě tolik temné noci. Až se 
nám podaří sestoupit z trůnu své namyšlenosti, stane se to, o čem v Bibli žalmista říká, že srdce 
se pozvedne, nabere výšku a skrytá Boží přítomnost začne pronikat hlouběji do našeho 
zmateného života. 

Advent není žádný náhlý div či zázrak. Bůh s námi jedná zcela lidsky, krok za krokem nás 
vede a čeká na nás. Dny adventu se podobají tichému klepání na naše nitra, abychom se 
odvážili hledat tajemnou Boží přítomnost, která jediná může člověka opravdu osvobodit. 

zpracováno podle knihy Josepha Ratzingera: Boží světlo v naší době - Meditace k 
církevnímu roku (převzato z www.pastorace.cz) 

http://www.paulinky.cz/obchod/detail/Bozi-svetlo-v-nasi-dobe-Meditace-k-cirkevnimu-roku.
http://www.paulinky.cz/obchod/detail/Bozi-svetlo-v-nasi-dobe-Meditace-k-cirkevnimu-roku.
http://www.paulinky.cz/obchod/detail/Bozi-svetlo-v-nasi-dobe-Meditace-k-cirkevnimu-roku.

