
farnosti, materiální pomoc matkám s dětmi v nouzi, osobám v tíživé sociální nebo životní 
situaci.

Našimi partnery a podporovateli jsou Statutární město Chomutov, Chomutovská 
knihovna, organizace MAS Sdružení Západní Krušnohoří, která nám zapůjčila stánek, Steak 
house El Niňo - uvařili skvělý guláš, Hypermarket Globus, společnost Kaufland, Piráti 
Chomutov a štědří soukromí dárci, kteří letos zaplatili maso na přípravu tříkrálového guláše. 

V letošní sbírce se rozšířili řady koledníků, z čehož máme velikou radost a potěšilo mě, 
jak byla sbírka opět mile přijata a jak se povědomí o ní krásně šíří. Těším se na další ročník!  

Za Oblastní charitu Chomutov koordinátorka TS Denisa Albrechtová. 

SVATÉ NÁVYKY 

Mnoho let jsem se téměř každý večer, když jsem se před usnutím svěřovala Bohu, vždy 
na chvíli ponořila do Ježíšovy modlitby v Getsemanské zahradě; dokonce už tehdy, kdy jsem 
ještě nebyla mniška. Bylo mi totiž řečeno, že se tím získává mnoho odpustků. A mám za to, 
že touto cestou má duše opravdu získala velmi mnoho, neboť jsem začala konat vnitřní 
modlitbu, aniž bych věděla, co to je. Obvyklý návyk mě přivedl k tomu, že jsem toho nikdy 
nezanechala, podobně jako jsem se nikdy neopomenula před spaním pokřižovat. (Život 9,4) 

Aniž by o tom věděla a nazvala si to tak, Terezie konala vnitřní modlitbu již v době svého 
dětství a dospívání. Jen tak mimochodem nám líčí, jak byla zvyklá udělat před spaním 
znamení kříže a zpřítomňovat si zvláště dvě evangelijní události: díky obrazu Krista se 
samařskou ženou, který měla ve svém pokoji, prosila tak jako ona: „Pane, dej mi tu vodu“; a 
protože ji tomu druzí naučili, zvykla si každý večer prodlévat, alespoň chvíli, s Pánem v 
Getsemanské zahradě. I když důvody nebyly kdovíjak zbožné - chtěla si tím získat odpustky 
přesto jí tato praxe pomohla a mladá dívka tím získala „svatý návyk“, který již nikdy 
neopustila. 

Možná i my nějak praktikujeme modlitbu, aniž bychom si to takto nazvali. Třeba často 
uvažujeme o určitých tématech. A snad i my máme určité „modlitební návyky“, které 
opakujeme jen pro utišení svého špatného svědomí, nikoli z touhy po opravdovém setkání s 
Pánem. Terezie nám ukazuje, že Pán dokáže využít a proměnit všechno. 

Z knihy Modlitba s Terezií od Ježíše,  
převzato z www.vojtechkodet.cz 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení  2.čtení     Evangelium 

3.2. 4. v mezidobí Jer 1,4-5.17-19 1Kor 12,31-13,13  Lk 4,21-30 
10.2. 5. v mezidobí Iz 6,1-2a.3-8 1Kor 15,1-11    Lk 5,1-11 
17.2. 6. v mezidobí Jer 17,5-8 1Kor 15,12.16-20  Lk 6,17.20-26 
24.2. 7. v mezidobí 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 1Kor 15,45-49    Lk 6,27-38 
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 Milí farníci, 

Na začátku měsíce února slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, známější pod lidovým 
označením Hromnice. Do roku 1960 se tento den slavil jako svátek Očišťování Panny Marie. 
Podle nařízení Mojžíšského zákona (Lv 12) byla žena po porodu chlapce čtyřicet dnů rituálně 
nečistá a nemohla se zúčastňovat náboženských obřadů. Po uplynutí této doby měla přijít 
do jeruzalémského chrámu. Tam nad ní kněz provedl smírný obřad na znamení toho, že je 
opět rituálně čistá. Zároveň měla symbolicky „vykoupit“ své prvorozené dítě, neboť všechno 
prvorozené, podle ustanovení Mojžíšského zákona, patřilo Bohu (Ex 13,2). 

V Lukášově evangeliu (Lk 2) je popsáno, jak Ježíšovi rodiče přišli do jeruzalémského 
chrámu, aby splnili to, co předepisoval Mojžíšský zákon. Z Božího vnuknutí tam právě v tu 
dobu přišel také stařec Simeon, kterému bylo zjeveno, že nezemře, dokud neuvidí Mesiáše. 
Simeon vzal dítě do náruče, velebil Boha a řekl: „Nyní, svrchovaný Pane, můžeš podle svého 
slova nechat svého služebníka odejít v pokoji; neboť mé oči uviděly tvou spásu, kterou jsi 
připravil před tváří všech národů, světlo k osvícení pohanů a slávu svého lidu Izraele.“ (Lk 2, 
29-32) 

Jakmile Církev získala svobodu, konaly se v tento den, už ve čtvrtém století, 
v Jeruzalémě průvody se světly. A tento zvyk se rozšířil nejprve na Východě a později i na 
Západě. Průvody se zapálenými svíčkami, které se konají v rámci liturgie tohoto svátku, 
symbolizují, že Ježíš je tím pravým světlem, které přichází na tento svět, aby osvítilo každého 
člověka (Jan 1, 9). Je to světlo, které svou jasnou září prosvítí a zaplaší každou temnotu. Je to 
světlo, jehož paprsek pronikne i do toho nejzazšího kouta světa i každé lidské duše. Je to 
světlo příjemné každému čistému srdci a dobré mysli. Je to světlo, které máme následovat, 
abychom měli světlo života (Jan 8,12). Je to světlo, které svítí v temnotách a žádná temnota 
je nemůže přemoci (Jan 1,5). A toto světlo máme také my, věřící, roznášet do celého světa. 
Také my máme povinnost ozařovat tento svět Kristovým světlem. 

http://www.farnostchomutov.cz


Pamatujme, bratři a sestry, že máme zkoumat, co by se líbilo Pánu a žít jako děti světla. A 
jak se to pozná? Jednoduše, ovocem života ve světle je všeliká dobrota, spravedlnost 
a pravda. A na skutcích temnoty se nejenom, že nemáme nijak podílet, ale máme je nazývat 
pravým jménem. (Ef 5,8-11) 

Pro mě, jakožto člena duchovního řádu, má tento svátek ještě další rozměr. Papež sv. Jan 
Pavel II. v roce 1997 spojil liturgický svátek Uvedení Páně do chrámu s připomínkou těch, 
kdo v Církvi zasvětili svůj život službě Bohu. Proto se v tento den scházejí řeholní bratři a 
sestry s diecézním biskupem, aby oslavili tento svátek; a společně jej prožili jako díkůvzdání 
za povolání k zasvěcenému životu. 

Pokud tedy znáte někoho, kdo svůj život zasvětil Bohu, můžete mu popřát. A určitě se 
za něj pomodlete, potřebuje to. A když už budete mluvit s Nejvyšším, tak ho poproste, aby 
dal své Církvi nové, o svatost usilující, řeholní bratry a sestry. Všude chybí a tento svět je 
potřebuje. 

P. Leo Gallas OCr. 

STANE SE 

Na začátku nového měsíce bychom společně s Oblastní charitou Chomutov chtěli Vám všem, 
kteří jste se zapojili do Tříkrálové sbírky, vyjádřit VELKÝ DÍK. Víme, že je to pro mnohé z 

vás velmi náročné a přesto jste někteří dali svůj cenný čas i síly pro toto dílo nabídnout 
obyvatelům našeho města možnost projevit štědrost a konat dobro i tímto směrem.  

Pán Bůh Vám štědře odměň!  
• Ve čtvrtek 31.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V sobotu 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu, mše sv. bude v 7.15 hod.  se 
žehnáním svící. Pamatujte, prosím, na mši svatou. 

V sobotu 2.2. 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 2.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 3.2. při všech bohoslužbách bude udělováno Svatoblažejské požehnání. 
• V neděli 3.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše 

sv. ve Vysoké Jedli. 

• V pondělí 4.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 
hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• Ve středu 6.2. po večerní mši sv. je nabídka následného vzdělávání se ve víře na 
děkanství. Srdečně jste zváni! 

• Ve čtvrtek 7.2. bude v 17.30 hod. na děkanství setkání manželat.  
• V pátek 8.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

• V neděli 10.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. v 
kostele sv. Petra a Pavla v Březně. 

• Ve čtvrtek 14.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

• V sobotu 16.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 17.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

• V pondělí 18.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 
hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• Ve středu 20.2. je nabídka následného vzdělávání se ve víře po večerní mši svaté 
na děkanství. Srdečně jste zváni! 

Ve čtvrtek 21.2. v 17.00 hod. bude ve velkém sále Chomutovské knihovny, bývalé jezuitské 
koleje, setkání, promítání a povídání  Cesta kolem světa s Májou a Alčou.  

• V pátek 22.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
V sobotu 23.2. bude II. farní a charitní ples. Začátek ve 20.00 hod. v Jirkově v kulturním 

zařízení u autobusového nádraží.  
• V neděli 24.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

• Ve čtvrtek 28.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
V sobotu 2.3. 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 2.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 3.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše 

sv. ve Vysoké Jedli. 

V týdnu od 11.3. - 15.3. je nabídka pro děti a mládež společné prožití jarních prázdnin 
tentokrát na Jitravě. 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. 

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Letos se v naší farnosti konala opět tradiční tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. V 
našem městě a okolí letos sbírka začala 4.1.2019 požehnáním koledníkům a prodejem 
tříkrálového guláše na náměstí 1. Máje v Chomutově. 

Skupinky koledníků jste mohli vidět procházet městem a okolními vesnicemi (Údlice, 
Místo, Drmaly, vsoká Pec), kde roznášeli úsměv, zpívali koledy a psali požehnanou křídou 
tříkrálové znamení K+M+B 2019. Koledníci jsou každoročně z řad farních dětí a dále  
dobrovolníci, kteří se k nám hlásí. Už 4. rokem koledují žáci ze ZŠ Duhová cesta, pěvecký 
sbor Na-Hlas tradičně pořádá Tříkrálový koncert, který letos proběhl v prostorách 
chomutovské knihovny. Letos poprvé se jako koledíci připojili chomutovští skauti. 

Lidé darovali znovu rekordní částku - 132 734, Kč (pro porovnání loni se vybralo 113 
500,Kč). Peníze budou v naší farnosti použity na rehabilitační pobyt pro zdravotně postižené 
děti, v plánu je i nákup kompenzačních pomůcek, příspěvek na obědy ve školní jídelně pro 
děti rodičů - samoživitelů, pořízení pomůcek a vybavení pro práci s dětmi a mládeží v naší


