
svatba se konala v zastoupení. Až po dvou letech se Orosie s doprovodem vydala za svým 
chotěm do Španělska. Po cestě byli přepadeni maurskými lapky. Vůdce bandy chtěl Orosii 
pro sebe, ale ona raději volila smrt, než porušení svátosti manželství. Stala se mučednicí v 
16ti letech (r. 880) a později se stala patronkou města Jaca. V Jace jsme nakoupily, doplnily a 
podělily se o daleko větší zásoby jídla, protože nás čekal 80ti kilometrový úsek (cca 3 dny 
chůze) bez možnosti doplnění proviantu. Voda naštěstí byla k mání! 

Nechci být neobjektivní (stejně asi budu), ale jak poutnické cesty, tak krajina ve 
Španělsku nebyly tak úhledné, malebné, přívětivé, mazlivé . . . jako ve Francii. Naštěstí jen 
místy. O to větší to byla výzva pro nás tři peregrinos! (poutnice)!  

Johanka 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Letošní tříkrálová sbírka u nás probíhala kromě Chomutova také v Údlicích, Vysoké 
Peci, Drmalech a v Místě. Díky všem, kteří se zapojili, aby koledovali nebo prodávali guláš u 
stánku apod., se letos podařilo vybrat opět rekordní částku a to 158555Kč! Děkujeme všem 
dobrovolníkům a také všem dárcům, kteří podle svých možností přispěli. Díky vám budeme 
moci dále pomáhat lidem v tíživé situaci, přispívat na rehabilitační pobyty dětem s 
postižením, atd. 

SV. BLAŽEJ 

Tento biskup a mučedník, patron lékařů a hudebníků, patří mezi nejznámější světce, i 
když historicky zaručených informací o něm moc nemáme. Jisté je, že byl biskupem v 
Sebastě v Arménii (jde o dnešní Sivas v Turecku) a v době uskutečňování příkazů císaře 
Licinia byl krutě umučen, protože nechtěl obětovat pohanským bohům. Stal se ochráncem 
nemocných trpících krčními chorobami.  

Křesťanství, zejména v prvních několika staletích, bylo podpíráno a šířeno krví 
mučedníků, kteří nechtěli obětovat pohanským bohům. Dnešní doba je méně krvavá, ale oběti 
bůžkům nechybí. Zcela neprospěšné televizní programy, kterým se obětuje čas místo 
věnování času modlitbě. Upřednostňování zábavy, různých koníčků a náruživostí 
odvádějících od Boha můžeme také srovnat s obětováním bohům... 

Bože, dovoláváme se přímluvy svatého biskupa a mučedníka Blažeje, chraň naše zdraví duše 
i těla a pomáhej nám zříkat se překážek na cestě k Tobě. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána, 

Amen 
Převzato z www.catholica.cz 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 
2.2. Uvedení Páně Mal 3,1-4 Zid 2,14-18   Lk 2,22-40 
9.2. 5. v mezidobí Iz 58,7-10 1Kor 2,1-5   Mt 5,13-16 
16.2. 6. v mezidobí Sir 15,16-21 1Kor 2,6-20   Mt 5,17-37 
23.2.  7. v mezidobí Lv 19,1-2.17-18 1Kor 3,16-23   Mt 5,38-48 
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160. ČÍSLO                                 Únor  2020 

Drazí přátelé v Kristu,  

nacházíme se v období před Popeleční středou, kterou začíná období půstu a letos ji 
budeme slavit 26. února. Období zvané také masopust vychází z předkřesťanských dob, ze 
slavení přechodu zimy do jara, ale v křesťanství představuje osobitý a jedinečný čas přípravy 
na největší svátky Ježíšovi smrti a zmrtvýchvstání, na Velikonoce. Jako čas hojnosti se 
spojuje se zábavami, karnevaly a zabíjačkami.  

Na počátku měsíce, v neděli 2. února slavíme i svátek Uvedení Páně do chrámu, neboli 
Hromnice. Kde má původ tento svátek? Známý byl již ve 4. století v Jeruzalémě, v Římě se 
začal slavit v 7. století a od 10. století měl název Očišťování Panny Marie. Současné 
pojmenování získal až v roce 1969 – Uvedení Páně do chrámu, kdy Panna Maria po čtyřiceti 
dnech od narození přináší dítě Ježíše do jeruzalémského chrámu, aby ho jako prvorozeného 
zasvětila Bohu, jak bylo zvykem. Tento den se od roku 1997 slaví také jako den zasvěceného 
života.  

V 10. století vznikla v rámci tohoto svátku tradice svěcení svíček, které se zapalují jen při 
zvláštních příležitostech, kdy lidem hrozí nebezpečí. V minulosti, kdy většina domů byla ze 
dřeva a neměla hromosvody, lidé zapalovali tyto svíčky jako ochranu před bleskem (odtud 
název Hromnice).  

V čem však spočívá původní smysl tohoto svátku? Jak čteme v evangeliu sv. Lukáše, 
Simeon v chrámu očekával Mesiáše a protože měl citlivé srdce a cit pro znamení časů, z 
„vnuknutí ducha“ ho poznává v dítěti, které Marie přináší do chrámu. Přednáší slavnostní 
chvalozpěv, ve kterém označuje Ježíše jako „světlo na osvícení pohanů“ (Lk 2, 32). Ježíš je 
to „světlo“, které nás zve k celostnímu osvobození a komplexní proměně srdce. On zve 
člověka ke skutečné lásce jako k jedinému opravdovému východisku a cíli života v tomhle 
světě. K lásce, která je nad naše síly a i přesto jsme k ní zváni. Přesahuje naše schopnosti 
a možnosti a proto nám Bůh posílá svého Ducha, Ducha Svatého, který nás přetváří zevnitř: 
„Dám jim svého Ducha a vložím do jejich nitra srdce z masa a způsobím, že budou kráčet v 

http://www.farnostchomutov.cz


souladu s mými přikázáními“ (Ez 29, 21). V tomhle Ježíš daleko přesahuje každého člověka, 
protože je nositelem a pramenem skutečného života, nebo, jako to vyjádřil Simeon, 
skutečného světla pro všechny. Ježíš je skrytý v různých podobách v lidech a okolnostech 
kolem nás. V něm jsme i my pozváni objevovat a nechat růst a vzkvétat naši pravou identitu. 
Skrze konkrétní vztahy, rozhovory, iniciativy, služby, skutky milosrdenství, ve kterých se 
bude rodit spravedlnost, citlivost, vnímavost na pravé světlo, osvobození a porozumění 
našemu světu i sobě samému. 

K tomu Vám žehná,  
Pater Leopold 

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

STANE SE 

Na začátku nového měsíce bychom společně s Oblastní charitou Chomutov Vám všem, kteří 
jste se zapojili do Tříkrálové sbírky, chtěli vyjádřit VELKÝ DÍK. Díky Bohu jsme mohli i 
letos nabídnout obyvatelům našeho města možnost projevit štědrost a konat dobro i tímto 

směrem. A myslím, že mnozí tuto možnost opravdu využili :o)  Pán Bůh Vám štědře odměň!  

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 bohoslužbách 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. v děkanském kostele 
Svatoblažejské požehnání. 

• V pondělí 3.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod.  
mše sv. v děkanském kostele. 

• Ve čtvrtek 6.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V neděli 9.2. 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 13.2. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželů. 
• V pátek 14.2. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
• V sobotu 15.2. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 16.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

• V pondělí 17.2. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a v 18.00 hod. 
večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• Ve čtvrtek 20.2. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
V sobotu 22.2. bude III. farní a charitní ples. Začátek v 19.30 hod. v Jirkově v kulturním 

zařízení u autobusového nádraží.  
• V neděli 23.2. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

Ve středu 26.2. Popeleční středou začíná DOBA POSTNÍ. Tento den je den přísného 
postu od masa a půst újmy. Udílení popelce bude tento den při všech bohoslužbách. 

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 hod. a v neděli v 17.30 hod. 

• O 1. neděli postní 1.3. při mši sv. v 10.00 hod. by měli být oficiálně přijati naši 
katechumeni do katechumenátu. 

• V neděli 1.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a 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 se 
nemohou z vážných důvodů účastnit mše svaté v neděli, má účast na této mši sv. nedělní 

platnost. 

ZÁPISKY POUTNICE IV 

Konečně mé vysněné a vytoužené Pyreneje! Nádherné pohoří, které protíná celý 
Pyrenejský poloostrov a tvoří přirozenou hranici mezi Francií, malým státečkem Andorra 
("lyžařským rájem") a Španělskem. Jedním slovem krása! Pane Bože chválíme tě, velebíme 
tě, klaníme se ti, oslavujeme tě, vzdáváme ti díky za všechno tvé "dobré dání " a za to, že nás 
ruka tvá před zlým vždy chrání. Dodnes si kladu otázku, proč jsem do Španělska tak 
pospíchala? (Máje to bylo trochu "podezřelé" už ve Francii :-) ) Snad, že seběhneme z hor a 
budeme brzy v cílí? A to si představte, že jsem si před cestou koupila zbrusu nový Atlas světa 
a studovala kudy asi tak půjdeme, abych byla v "obraze"! Zapomněla jsem, že Santiago de 
Compostela leží téměř na "konci světa"?! Nebo jsem chtěla mít tu nejvyšší a nejtěžší 
překážku co nejdříve za sebou? Nevěděla jsem, že nejtěžší není zdolat překážky a bariéry 
kolem nás, ale v nás. Za tuto zkušenost Ti, Pane, obzvlášť děkuji . . . 

I zželelo se Máje "dítek svých" a nevedla nás přes pyrenejské vrcholy nejvyšší, jak 
původně zamýšlela a jak by se jí jistě více líbilo, ale naopak přes nejnižší možný přechod 
Pyrenejí - sedlo Puerto de Somport pouhých 1 603 m n.m., čili pouze taková "pyrenejská 
Sněžka". Díky Májo . . . a jsme ve Španělsku!!!  

Nejbližší zastávka pro lehké doplnění zásob a krátký odpočinek je městečko Canfranc – 
Estation, které se pyšní největším vlakovým nádražím v Evropě (tedy jestli si to dobře 
pamatuji). Mnoho let již neslouží svému účelu a chátrá, ale dobrá zpráva je, že se 
rekonstruuje. Tak držíme palce, ať se to povede. Míříme do velkého města Jaca (chaka). 
Nikdy jsem o tomto městě neslyšela, nemohu vědět vše, spíše se stydím a přiznávám, že 
jsem nikdy neslyšela ani o jeho patronce sv. Orosii! Kdo byla a je sv. Orosie? Naše krajanka, 
původem z Velké Moravy (nar. 864). V osmi letech osiřela, byla schovankou knížete 
Bořivoje a sv. Ludmily. Později ji sv. Metoděj doporučil jako vhodnou nevěstu pro 
aragonsko-navarrského knížete a intervenoval u papeže. Ten svazku požehnal,


