
Někdy nás více než slunce hřálo vědomí, že dobrý člověk ještě žije. Ne pouze jeden. 
Všichni lidé, se kterými jsme měly možnost se cestou potkat, byli milí, ochotní, laskaví, 
vstřícní, otevření, usměvaví . . . ať se jednalo o místní obyvatele Francie či Španělska, 
spolupoutníky ze všech koutů světa, nebo obsluhující personál v kavárnách, restauracích i 
poutnických ubytovnách (tzv. albergue). Děkujeme i za tuto krásnou zkušenost a s vděčností 
na všechny vzpomínáme. Snažme se i my "své křesťanství převtělit" do konkrétních činů 
lásky. Vždyť stačí OHROMNÉ maličkosti :-). Příště již opravdu hraniční přechod. 

Johanka 

NEBOJTE SE! 

Po týdnech příprav se nám otevírá očekávaný vánoční čas. Mnoho lidí touží zvláště o 
těchto svátcích po klidu a míru. Ale o kterých Vánocích během dvou tisíciletí, kdy se slaví 
Kristovo narození, byl všude na zemi klid a mír? Ani moc nejmocnějších vládců, ani přání 
bezmocných ho nedokázaly na světě nastolit. A technický pokrok? Ten umožňuje zabíjet 
nevinné čím dál tím snadněji! Podívejme se tedy do vlastního nitra. To může radostí zpívat – 
a není k tomu třeba bezpodmínečně ani bohatství, dokonce ani vnější svoboda. Anebo může 
být neštastné či zlé a své neštěstí a zlobu přenášet na druhé.  

Vánoce nás vybízejí, abychom byli milí, štědří, dělali druhým radost. To je jistě výborná 
věc. Ale Vánoce mohou být přitom i cestou do našeho nitra. Co tam najdeme? Jen starosti? 
Samý smutek či výčitky? Nebo jen vzpomínky na to, co bylo a už není? To všechno tam také 
může být. Ale snad tam najdeme i radost z toho, že vůbec žijeme. Ze jsme schopni překonat 
zlé věci, které nás v životě potkaly. Bez touhy po pomstě a bez zloby. A hlavně bychom tam 
měli najít stopy lásky druhých lidí, které nás natrvalo obohatily. Mnohý najde i stopy lásky 
nepojmenovatelné, ve které křestan rozpoznává lásku Boží. Skutečné tajemství, o kterém je 
těžko mluvit, ale ze kterého můžeme žít.  

A tak se nám může stát bližším jednoduchý a přitom v mnohém nepochopitelný příběh 
Ježíšova narození. Ne jen v podobě figurek Betléma a ve zpěvu vánočních písní. Ale v našem 
vlastním životě. Když se nám spojí pravdivé vědomí o množství zla ve světě, ke kterému 
bohužel sami ledacos přidáváme, s tajemstvím hloubky našeho srdce, může se stát něco 
podivuhodného, co se podobá vyprávění o pastýřích v evangeliu. Ty obklíčilo Boží světlo a 
slyšeli slova andělů: “Nebojte se!”  

Aleš Opatrný 
(převzato a upraveno z www.vira.cz) 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 
29.12. Svatá rodina Sir 3,3-7.14-17a Kol 3,12-21   Mt 2,13-15.19-23 
5.1. 2. po Narození Sir 24,1-4.12-16 Ef 1,3-6.15-18  Jan 1,1-18 
12.1. Křest Páně Iz 42,1-4.6-7 Sk 10,34-38   Mt 3,13-17 
19.1.  2. v mezidobí Iz 49,3.5-6 1Kor 1,1-3   Jan 1,29-34 
26.1. 3. v mezidobí Iz 8,23b-9,3 1Kor 1,10-13.17  Mt 4,12-23 
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od Panny Marie Nanebevzaté 
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159. ČÍSLO                                 Vánoce  2019 

Drazí přátelé v Kristu,  

 nacházíme se na prahu roku 2020, který v sobě jako každý nový rok nese naději 
a nová očekávaní lepšího, hezčího, kvalitnějšího života. Můžeme říct, že je to sám Boží hlas 
v nás, který ji probouzí. Otevřme proto brány našeho srdce Pánu Ježíši, který se v nás narodí 
o Vánocích, chce být pořád s námi a naplnit nás svým bohatým požehnáním, po kterém 
všichni tolik toužíme. Mějme odvahu mu důvěřovat, že náš život je v jeho režii a ví o všech 
našich potřebách, i těch, které se ani neodvažujeme vyslovit.  
  Zároveň jsme však realisté a všichni dobře víme, že život není jenom létání 
v oblacích. Denně nás obklopují těžkosti, které ohrožují naše štěstí a spokojenost. Nejsou 
však tou největší hrozbou pro naši radost ze života. Nejvíc nás ohrožuje strach a úzkost. 
Strach nás chrání a mobilizuje, když se ocitneme v těžkostech, se kterými je potřeba zápasit. 
Ale dovede nás také paralyzovat a obrat nás o všechnu radost se života, pokud se mu příliš 
poddáme. Co tedy můžeme dělat, abychom se od něj osvobodili? Odpověď je jednoduchá a 
známe ji všichni – je potřeba obrátit se k Bohu, důvěřovat mu a žít podle jeho přikázání. A on 
nás ochrání od všeho, co by nám mohlo uškodit. Jako čteme na mnoha místech v Bibli, 
a často to říkával i svatý Jan Pavel II. – „nebojte se.“  
  Jedním z nejúčinnějších léků proti úzkosti, strachu a depresi – a potvrzují to také 
psychologové – je budování pocitu vděčnosti. Zkusme proto při večerní rekapitulaci každého 
dne - při zpytování svědomí, které svatý Ignác z Loyoly pojmenoval jako nejdůležitější 
modlitbu dne, nezapomenout na modlitbu vděčnosti. Pokusme se najít ve svém dni alespoň tři 
věci, za které dovedeme být opravdu vděčni a které nejsou jenom samozřejmostí. Možná tak 
v hloubi srdce postupně objevíme nový životodárný zdroj radosti a kreativity, která se stane 
účinným lékem na naši nespokojenost.   

S důvěrou svěřme naše životy do Božích rukou a do rukou naší nebeské matky 
Marie, kterou oslavujeme první den v roce jako Bohorodičku. Modleme se, ať se na přímluvu 
té, která stála Kristovi za jeho pozemského života nejblíže, staneme Božími spolupracovníky 

http://www.farnostchomutov.cz


a odvážnými šiřiteli jeho síly, lásky, radosti a pokoje ve světě, do kterého nás Pán každého 
zcela osobitě zve.  

K tomu Vám žehná  
Pater Leopold 

(homílie a další texty P. Leopolda najdete na http://spiritualita.jezuiti.org) 

STANE SE 

V první lednové dny (od 4.-11.1.) se bude konat v našem městě a farnosti Tříkrálová sbírka. 
Kromě tradičních skupinek koledníků budou sbírkové kasičky také na těchto akcích: 

V sobotu 4.1. od 15.00 hod. prodej tříkrálového guláše před zimním stadionem. 
V neděli 5.1. v 16.00 hod.  Tříkrálový koncert pěveckého sboru NA-HLAS v Galerii Lurago. 

V pondělí 6.1. od 11 hod – 16 hod prodej tříkrálového guláše na náměstí 1. máje 
v Chomutově. 

V sobotu 11.1. od 16.00 hod. Tříkrálový koncert pěveckého sboru Hlahol v kostele sv. 
Kateřiny. 

• Ve čtvrtek 2.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V sobotu 4.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 5.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše 

sv. ve Vysoké Jedli. 

• V pondělí  6.1. o Slavnosti Zjevení Páně bude žehnání Tříkrálové vody, kadidla a 
křídy při všech bohoslužbách v děkanském kostele jak v 7.15 hod., tak v 18.00 hod. 
Pamatujte, prosím, na účast na mši svaté. 

• V pondělí 6.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 
hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• Ve středu 8.1. bude v 19.00 hod. setkání ERF. 
• V pátek 10.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.  
V sobotu 11.1. 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 neděli 12.1. 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. 
13. ledna 2020 je tak jako každý rok ve Filipově ve 4.00 hodiny ráno mše svatá. 

Vyjíždí se v neděli 12.1. ve 23.00 hod. z Palackého. Zájemci, zapište se na arch. 

• Ve čtvrtek 16.1. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V sobotu 18.1. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 19.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

• V pondělí 20.1. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a               
v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• Ve čtvrtek 23.1. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat. 
• V pátek 24.1. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků.  
• V neděli 26.1. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

V sobotu 1.2. 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 1.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu při mši sv. v 10.00 hod. v 

děkanském kostele bude žehnání svící.  
• V neděli 2.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše 

sv. ve Vysoké Jedli. 
Od 3.2.-7.2. je nabídka společných „jarních“ prázdnin pro děti a mládež farností 
Chomutov a Jirkov. K účasti je třeba se přihlásit na arch v kostele či osobně v kanceláři na 
děkanství. 

• V pondělí 3.2.  bude udělováno na závěr každé mše sv. Svatoblažejské požehnání. 

V  Otvicích bývá každou sobotu sloužena mše sv. v 18.00 hod. s nedělní platností. Zvláště 
pro ty, kteří se nemohou z vážných důvodů účastnit mše svaté v neděli. 

Požehnané a radostné svátky Narození našeho Spasitele a také  
požehnaný nadcházející rok 2020  

pod ochranou naší milující Matky Panny Marie 
vyprošují a požehnáním Vás provází P. Alois a P. Leopold 

ZÁPISKY POUTNICE III 

Pyreneje se pomalu blížily, puchýře se rychle tvořily a množily :-). Maruška se stala 
vítězkou, já ji, bohužel, hned druhý den dohnala! Myslíte si, že je možné jít dál? Je to možné. 
Když máme Máju, tak to půjde a jde, ne, že ne! Každý večer jsme jí do klína strčily naše 
bolavé nohy a ona je jemně, trpělivě, odborně (hodila se praxe z PCT) a bez řečí ošetřila. A 
ráno se bez obtíží pokračovalo dál. Děkujeme Májo.  

Ale Mája nebyla jen zdravotnicí a výbornou průvodkyní. Zajišťovala pro nás vše 
potřebné. Opravdu super full servis! Cítily jsme se jako u maminky v bavlnce! Pravda, dcery 
malinko přerostlé a přestárlé :-). Spoléhaly jsme na ni ve všem a obracely se na ni se vším. 
Odpovědi na naše otázky však nehledala na Googlu, ale vše "vygúglila" ve své hlavě! 

Počasí nám přálo. A když nepřálo? Nevadí! I za to ti, Pane, děkuji, vždyť vláhy je 
zapotřebí všemu stvoření. Vytáhly se pláštěnky a šlapalo se vesele dál. Pokud se vydáme na 
pouť, musíme počítat i s překážkami a obtížemi. Nejen povětrnostními, ale třeba i 
zdravotními (mluvím z vlastní zkušenosti). Čekat na příhodné počasí a lepší podmínky nelze. 
To bychom se daleko nedostaly a dobrý poutník se osvědčí a pozná právě v "krizových 
situacích". Jen neklesat na mysli (jako já), nestát a nepřešlapovat na místě, vytrvat, vydržet, 
pokračovat v cestě, dojít . . . A připomínat si: " Děkuji, Bože, za Tvůj slib, že budeš se mnou 
v každý okamžik mého života. Pomoz mi, prosím, zvládnout všechny situace a být 
požehnáním pro všechny kolem mne." Nezapomínejme, že každý z nás na této zemi je 
poutníkem. Nejen do Compostely, ale k VĚČNOSTI. Pokud chceme dojít ke svému CÍLI, 
potřebujeme Boží milost a pomoc naší Matky v nebesích. ONA nám pomůže a dovede nás až 
do věčné radosti. Važme si toho a nepromarněme svou příležitost. Díky, Madono . . .


