
Další den jdeme “na pohodu”, naše poutní heslo "nikam nepospícháme, nikoho 
nezdržujeme" tentokrát platí beze zbytku. V městečku Artieda si dopřejeme malinko delší 
odpočinek – je přece neděle 15. 9. a mám (-e) dost času. Dodatečně oslavíme svátek Jména 
Panny Marie (aby ne, když dvě ze tří poutnic jsou Marie!) - svátečním obědem, výbornou 
kávou a skutečným! dobře vychlazeným pivem. K večeru dojdeme do zbytku historického 
města Ruesta (má snad jen 4 – 5 stálých obyvatel) , v albergue si zaplatíme nocleh se snídaní, 
ale to není vše. Mája nám na ukulele vyhraje a svým krásným hlasem vyzpívá (my děláme 
křoví) i večeři! Díky. Příjemní lidé, večer i atmosféra, výborné jídlo, víno, zpěv . . . Bohužel, 
bez účasti na nedělní mši svaté. Škoda, scházíš nám, Lásko.  

Ráno vyrážíme dál, směr a cíl Sangüesa. Ach, Sangüesa . . . pěkné vzpomínky, 
nezapomenutelné a neopakovatelné zážitky, pravda, zcela "nepoutnické". Rády a s vděčností 
nový den přijímáme, vždyť je nám darován od Otce a prožíváme (nebo spíše užíváme?) si ho 
naplno! Začnu trochu oklikou. Říká vám něco Pamplona? Víte, čím je toto město známé, 
slavné, pověstné? Správně, během odvážlivců ulicemi města před stádem statných býků. 
Proč se ptám? My jsme něco podobného zažily a viděly na vlastní oči! Pravda, v poněkud 
komornějším vydání. Ale pěkně popořádku. To bylo tak: Cesta do Sangüesy rychle ubíhala, 
krajina zkrásněla, opět jsme se kochaly (často a dlouze :-) ) a věřte, že bylo čím! Vinice 
obtěžkané zralými hrozny čekající na sklizeň vidíme i v našich končinách, ale například 
políčka s chřestem, nebo mandloň (vzrostlý strom, který Mája cestou identifikovala) byly pro 
mě naprostou novinkou! Takže není divu, že jsme se kocháním (a dobýváním mandlí z 
pecek) zdržely a nezbylo na nás místo v poutnické ubytovně. Nevadí! Do cíle jsme dorazily 
přesně v čase, kdy vrcholily slavnosti patrona města Sangüesa, sv. Šebestiána. Buďte si jistí, 
že když Španělé něco slaví, tak slaví pořádně, dlouze (asi týden!), všichni a stylově – zde v 
červenobílé, napříč všemi generacemi, včetně pejsků, kteří měli uvázané červené šátečky 
kolem krku :-).  

Při vstupu do města nás upoutal kruhový (mylně jsme se domnívaly, že fotbalový) 
stadion. Byla to býčí aréna!! Od jejího ústí vedlo zdvojené dřevěné hrazení hlavní ulicí 
města. Zatím jsme neznaly účel, ale po přečtení programu bylo jasno! Tudy poběží 
odvážlivci před býky, jako ve vyhlášené Pamploně! Ale až druhý den a jen místní (uznejte, 
pro poutníky, natož poutnice!, by se to jaksi nehodilo). Marušky se nadchly myšlenkou 
podívat se na představení mladých začínajících toreadorů (naštěstí i býci byli mladí a 
začínající :-)! ). Zatímco Marušky sledují koridu, já dávám přednost klidnému posezení ve 
stínu (tentokrát ne pod fíky, ale pod slunečníky) příjemné kavárny u kávy a pivečka, dodržuji 
pitný režim, odpočívám, medituji (bdím či spím?) a hlídám krosny. Příště opět v Sangüese!?  

Johanka 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 
1.3. 1. postní Gn 2,7-9;3,1-7 Rim 5,12-19   Mt 4,1-11 
8.3. 2. postní Gn 12,1-4a 2Tim 1,8b-10   Mt 17,1-9 
15.3. 3. postní Ex 17,3-7 Rim 5,1-2.5-8   Jan 4,5-42 
22.3. 4. postní 1Sam 16,1b.6-7.10-13a Ef 5,8-14     Jan 9,1-41 
29.3. 5. postní Ez 37,12-14 Rim 8,8-11   Jan 11,1-45 
5.4. Květná Iz 50,4-7  Flp 2,6-11     Mt 26,14-27,66 
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161. ČÍSLO                                 Postní doba  2020 

Drazí přátelé v Kristu, 

 před několika dny jsme Popeleční středou vstoupili do období Velkého půstu. Půst je 
prostředek, který nám může pomoct, abychom prožívali náš život křesťana hlouběji a 
autentičtěji a také abychom poznali své limity, nejhlubší potřeby i touhy. Zamysleme se proto 
na chvíli, jaké jsou naše motivace k tomu, abychom se postili.  

 Půst je neodmyslitelnou součástí životního stylu toho, kdo uvěřil v Boha. Už ve Starém 
zákoně se věřící postili. První křesťané tuto tradici převzali, ale dali půstu nový obsah. Postili 
se ve středu a v pátek jako připomenutí Kristova zatčení a ukřižování. V dějinách Církve byl 
půst důležitou součástí života křesťana a také dnes má hluboký, ale často také nedoceněný 
význam. Jednoduše řečeno, příliš to s ním nepřeháníme a možná se nám zdá, že patří spíše 
do minulých staletí a dnes už nám nemá co říci. Přitom zapomínáme, že sám Ježíš nám 
doporučuje tuto silnou duchovní zbraň jako způsob modlitby, když odpovídá učedníkům, 
kteří se ho ptali, proč nedovedli vyhnat zlého ducha, který trápil malého chlapce: „Takový 
duch nevyjde jinak než modlitbou a postem.“ (Mt 17, 21) 

 Krizi postu prožíváme všichni. Proč je to tak? Německý benediktin Anselm Grün ve své 
knize Půst jako modlitba tělem i duší mluví o několika důvodech. Tím prvním je, že půst 
prožíváme jenom jako duchovní postoj, který nás má přivést k osvobození se od věcí tohoto 
světa. To je jistě důležitá a správná motivace, jenomže s vymizením tělesného postu hrozí, že 
zmizí i jeho duch - post nám totiž pomáhá pročistit náš vztah k Bohu i k sobě samým. Jako 
druhý důvod krize uvádí legalismus, který souvisí se situací před II. Vatikánským koncilem, 
kdy byl půst spojen s mnoha pravidly a přikázáními, ale bez dostatečné pozornosti věnované 
jejich hlubšímu smyslu. Třetím důvodem, proč se dnes lidé nepostí, je, že podléhají obavě 
„abychom mohli dobře pracovat, musíme i dobře jíst“. Je pravdou, že když se začínáme 
postit, na začátku nás možná rozbolí hlava nebo budeme o něco nervóznější, ale pak si naše 
tělo zvykne a my objevíme hlubší význam oběti, díky které se můžeme stávat empatičtějšími 
lidmi, kteří dovedou naslouchat svému vnitru, Bohu i lidem kolem sebe.  

Jak říká německý benediktin: „Každý, kdo se postí, zpozoruje pozitivní změny ve své 
duševní konstituci. Zostří a zintenzivní se vnímavost. Fantazie je živější. Koncentrace zůstává 
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nezměněná. Smysly jsou bystřejší. Člověk se stává jemnocitnějším a jakoby přicházel více 
sám k sobě, prožívá jasněji svou integritu, objevuje jakýsi svůj vnitřní klíčový bod, svůj 
vnitřní domov.“  Prosme proto, abychom nanovo objevili hluboký smysl duchovního i 
tělesného postu jako zdroje milosti, která náš život přiblíží k Bohu.  

K tomu Vám žehná,  
Pater Leopold 

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

STANE SE 

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. v 10.00 hod. při mši sv. 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 pondělí 2.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a  
v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• Ve čtvrtek 5.3. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V pátek 6.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 

V sobotu 7.3. 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 7.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 8.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích a ve 14.00 hod. bude mše sv.  

v Březně u Chomutova. 

• O 3. neděli postní 15.3. v 10 hod. při mši sv. budou 1. skrutinia katechumenů, tedy 
těch,  kteří se připravují na přijetí svátosti křtu o letošních Velikonocích. 

• V neděli 15.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 

• V pondělí 16.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a  
v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• Ve čtvrtek 19.3. je Slavnost sv. Josefa, pamatujme na mši svatou. V děkanském 
kostele je mše sv. v 7.15 hod.  a v 18.00 hod., v Údlicích v 17.00 hod.   

• V pátek 20.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
• V sobotu 21.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 22.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Údlicích. 

• Ve středu 25.3. o Slavnosti Zvěstování Páně je mše sv. v děkanském kostele jak 
ráno v 7.15 hod., tak také večer v 18.00 hod. V kostele sv. Barbory v 17.00 hod. 
Pamatujte, prosím, o této slavnosti na účast na mši svaté. 

• Ve čtvrtek 26.3. bude v 17.30 hod. na děkanství setkání manželat. 
• O 5. neděli postní 29.3. v 10 hod. při mši sv. budou skrutinia a pomazání olejem 

katechumenů těch, kteří se připravují na přijetí svátosti křtu. 

• V neděli 29.3. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích. 
• V neděli 29.3. je změna času – začátek letního času. 

• V pondělí 30.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů a  
v 18.00 hod. večerní mše sv. v děkanském kostele. 

• V úterý 31.3. v 7.15 hod. bude slavena v Chomutově mše sv. za našeho zesnulého 
pana vikáře Jana Kozára, při příležitosti jeho odchodu na věčnost. 

• Ve čtvrtek 2.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 
• V pátek 3.4. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků. 
V sobotu 4.4. se koná v Litoměřicích DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE za účasti  

o. biskupa Baxanta. Mládež je srdečně zvána a prosím, aby se setkáním počítala! 
• V sobotu 4.4. při mši sv. v 7.15 hod. bude možnost přijmout společně udílenou 

svátost nemocných. Prosím, zapište se na arch v děkanském kostele a přijměte 
svátost smíření před přijetím svátosti pomazání nemocných. 

• V sobotu 4.4. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
Šestá postní neděle, která je nazývána také Květnou, připomíná Kristův slavný vjezd do 

Jeruzaléma. Připomíná současně také blížící se utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. 
Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, jímž vrcholí postní doba, po které 

následují Velikonoce, vrchol liturgického roku.  
Slavení Květné neděle je doloženo již od 7. století. V liturgii tohoto svátku jsou význačné tři 

momenty: kněz přede mší svatou mimo chrám žehná palmové, jívové či jiné zelenající se 
ratolesti a průvod celého společenství vchází do chrámu, dále se čtou pašijové texty Písma, 

tedy ta vyprávění evangelií, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt, a nakonec je to samo 
slavení mše svaté. 

• V neděli 5.4. v 11.30 hod. bude mše sv. v Droužkovicích a ve 14.00 hod. bude mše sv. 
ve Vysoké Jedli. 

V pondělí 6.4.  od 16.00 hod. – 18.00 hod. bude možnost ještě před svátky přistoupit 
ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele a v 18.00 hod. bude mše sv. 

V kostele sv. Barbory bude příležitost ke svátosti smíření ve středu 8.4. od 15.30 hod. 

ZÁPISKY POUTNICE V 

S odvahou a vervou polykáme další kilometry a pokračujeme neúnavně dál trochu 
jednotvárnou opuštěnou krajinou. Slunce žhne a vysušuje vše živé i neživé. "Žízeň je veliká, 
život mi utíká . . . ", ale zaplať Pán Bůh, pitné vody máme dostatek a v noci se mi dokonce 
zdálo o třetince "oroseného"! Zásoby jídla se ztenčily na minimum - o to lehčí byly 
krosny :-). Ale nebojte se, hlady jsme nebyly! Příroda nám vždy v příhodný čas prostřela 
"švédské stoly" plné osvěžujících ostružin, lahodných zralých voňavých fíků i ořechových 
směsí. To byla dobrota, to se máme, to se máme! Děkujeme Otče za tvou stálou a 
vynalézavou péči, za tvou starostlivost, za další z darů, kterými nás zahrnuješ.  

Přece jen se i v této nepříliš pohledné krajině našlo něco oku lahodící. Malá starobylá 
městečka na vršcích kopců, která po staletí shlížejí na kolemjdoucí a zvou všechny s 
otevřenou náručí na "návštěvu". Městečku Aresse jsme neodolaly a nechaly se pozvat na 
odpolední kávu.  


