
medvědice :-)? Náš ranní program začínal až v 9,00. V "klídku" jsme posnídaly na zahrádce 
kavárny a opět si pochutnaly na výborné kávičce. Poté jsme si vybraly dobré místo ke 
sledování duelu člověk versus býk – běh ulicí. Na chvíli jsme splynuly s místními, všichni 
společně jsme viseli na dřevěném hrazení, povzbuzovali odvážlivce a zažívali nefalšovaný 
"španělský adrenalin". Dlouhá příprava, dlouhé těšení a vzrušení a během 2 – 3 minut je 
konec, dobojováno . . . A jde se dál . . . doplnit vodu do lahví, krosny na záda, a jdeme. 

Dodnes nevím, co způsobilo, že po "býčí" euforii nastal útlum a propad. Jednou jsi dole, 
jednou nahoře? Proč se právě tento úsek cesty stal pro nás (upřesním - dříve narozené) tak 
náročným a vyčerpávajícím? Snad žhnoucí slunce, zvyšující se únava i tempo, náročnější 
terén ve stylu hory doly černý les, našlapané km? Nejspíš kombinace všeho. Končíme v 
podvečer ve městě Monreal trochu sklesle a skleslé. PLÁNUJEME si pohodlnější spaní v 
ubytovně a hlavně dlóóuhou horkou sprchu. Jistě víte, jak to dopadá, když si člověk něco 
plánuje . . .  Ubytovna obsazená, nálada ještě skleslejší :-(. Situaci zachraňuje Mája (jako 
vždy!), proběhne městečko a vrací se ke dvěma nešťastnicím s "radostnou zvěstí" – večer je v 
místní kapli mše svatá. Konečně! Hned je lépe a radostněji!  

Po mši sv., které se kromě několika místních účastníme jen my tři, nám pan farář ještě 
udělí požehnání na cestu do Compostely a únava je ta tam! Ještě se na skok zastavíme na 
občerstvení a poté nás Mája uloží (nebo odloží?) k spánku (opět) na dětské hřiště – ve městě 
je to naše oblíbené místo k přenocování. Nečekaný budíček nás vytrhne ze spaní již ve 3 
hodiny ráno v podobě lehké spršky ze zavlažovacího zařízení. Naštěstí nemíří přímo na nás, 
ale na vedlejší trávník. Podaří se nám rychle usnout, ale před 7. hodinou budíček druhý, 
hrozivější – hromy, blesky, temná obloha, déšť na spadnutí, silný vítr! Poplach, rychle vše 
sbalit a schovat se pod střechu! Stihly jsme to právě včas a začala "čína" – průtrž mračen, ze 
silnic a chodníků jsou v mžiku řeky, hromy blesky neustávají . . . A teď se musím k něčemu 
přiznat: trošku to zabouřilo a zajiskřilo i mezi námi děvčaty! Ale vážně jen trošičku a jen 
jednou :-). Děkuji i za tuto lekci, zkoušku, tříbení . . . ? Tak určitě! Vždyť náš nebeský Otec 
ví, že nejsme andělé, ale děti Abrahámovy!  

Využily jsme chvíle, kdy se nebeská stavidla malinko přivřela, a přesunuly se rychle do 
nedaleké kavárny. Mája, tentokrát v roli "meteoroložky", prohlásila, ať kávu jen usrkáváme a 
šetříme si ji do 10,00 hodin, protože přestane pršet. A co myslíte? Přestalo! Vážně ani 
kapka!!! Jestli ta Mája nebude tak trochu i šamanka? Pláštěnky uložit do krosen a jde se 
dál . . . směr Tiebas. 

P. S. Ráno se také ukázalo, že poležení pod širým nebem plným hvězd, zadarmo a na 
čerstvém vzduchu bylo tou nejlepší variantou! Proč? Protože 38 platících poutníků 
ubytovaných v albergue, netušilo, že mají nepočítaně černých (tím nemyslím jen neplatících!) 
spolunocležníků, kteří samozřejmě nespali, ale celou noc jim pili krev! 

Johanka 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 
7.6. Nejsvětější Trojice Ex 34,4b-6.8-9 2Kor 13,11-13  Jan 3,16-18 
14.6. 11. v mezidobí  Ex 19,2-6a Rim 5,6-11   Mt 9,36-10,8 
21.6. 12. v mezidobí  Jer 20,10-13 Rim 5,12-15  Mt 10,26-33 
28.6. 13. v mezidobí  2Kral 4,8-11.14-16a Rim 6,3-4.8-11  Mt 10,37-42 
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164. ČÍSLO                                 Prázdniny  2020 

Drazí přátelé v Kristu, 
červenec je měsíc, kdy začínají prázdniny a děti i dospělí se těší na zasloužený oddech a 
načerpání nových sil po měsících pracovního vypětí. Přestože letos je situace v něčem odlišná 
a většina z nás po koronavirové krizi zřejmě plánuje spíše skromnější dovolenou doma v 
Čechách, nebo možná v některé z okolních krajin. O to spíš se můžeme ptát, jaký je skutečný 
význam oddechu a jak z něj můžeme načerpat novou energii pro své životy. 

V knize Kazatel se píše, že všechno má svůj čas. Svůj čas má namáhat se a svůj čas má 
také odpočívat. V rytmu života nás Bůh zve, abychom mu hlouběji naslouchali každou 
neděli, ale intenzivní čas oddechu nám dává příležitost ztišit se a jít také intenzivněji do 
hloubky našeho nitra. Vzdálit se od všedních starostí a nechat zaznít jeho hlas třeba přes 
krásy přírody, umění, literaturu nebo sport, přes vztahy s našimi blízkými, nebo duchovní 
cvičení. I o tom jsou naše dovolené, abychom čas od času uviděli náš život z nadhledu a učili 
se vnímat Boha ve všech věcech, všedních i nevšedních, ve velkých chvílích života i v 
jeho zdánlivé obyčejnosti. Nechme se okouzlit něčím novým, žasnout a oslavovat Pána za 
divy kolem nás i v nás. Nechme utichnout všechny vnější hlasy a vlivy a možná v hloubi 
srdce zaslechneme Boží hlas s tichým poselstvím pro náš život. Může jít třeba o malou 
změnu úhlu pohledu na některý náš problém, situaci nebo člověka, který nám dovolí jít 
životem svobodněji a radostněji a přinese nám pokoj. Přijmeme oddech, ke kterému nás zve i 
papež František, jako „čas kontemplace, čas chvály, ne úniku. Je to čas hledět na realitu a 
říct: Jaký je život krásný! Oproti oddechu jako útěku z reality staví Desatero oddech jako 
požehnávání reality.“ 

V úvodu měsíce si 5. července připomínáme také svaté Cyrila a Metoděje, kteří nám 
přinesli víru a v jeho závěru, 31. července svatého Ignáce z Loyoly, zakladatele jezuitů. 
Nechme se inspirovat jeho důrazem na každodenní modlitbu vděčnosti jako zakoušení Boží 
lásky a péče o nás, ke které nás tento veliký učitel duchovního života zve. Zkusme si každý 
den večer vzpomenout na tři konkrétní věci, za které jsme Bohu vděční a vyjádřeme mu svůj 
vděk.  

K tomu Vám žehná,  
Pater Leopold 

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

http://www.farnostchomutov.cz


STANE SE 

O nedělích 5., 12. a 19. července se konají na Květnově poutě. Mše svaté na Květnově jsou  
v 10.30 hod. česky  a 12.7. ve 14.15 hod. v  německém jazyce. 

Vzhledem k  poutím na Květnově bude mše sv.  o nedělích 5., 12. a 19. července v 
děkanském kostele pouze v  9.00 hod. U sv. Barbory v 18.00 hod. jako obvykle. 

V další neděle pak budou mše sv. v děkanském kostele v 8 hod. a v 10 hod. 
              

Mše svaté o velkých prázdninách v Březně a v Údlicích nebudou. 
V Droužkovicích budou každou neděli bohoslužby slova se sv. přijímáním v 11.30 hod. 

V době letních prázdnin budou bohoslužby během týdne v Chomutově takto: 

 Děkanský kostel:  PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.   
    ST, PÁ  v 18.00 hod. 
    NE v 8 a v 10 hod. 

 Sv. Barbora:  PÁ  v 17.00 hod. a v NE v 18.00 hod. 

NENÍ-LI UVEDENO JINAK.  
       

• V sobotu 4.7. ve 12.30 hod. budou oddáni v děkanském kostele při mši sv. Jana 
Kocourková a Marek Kowalski. 

• V neděli 5.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod. 
• V neděli 5.7. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 
• V pondělí 6.7. o státním svátku a památce sv. Marie Goretti bude mše sv.  

v 8.00 hod. v děkanském kostele.  

• V neděli 12.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod.  

• V neděli 19.7. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 9 hod. 

V  sobotu 25.7. v 15.00 hod. bude v  Křimově poutní mše sv. ke cti sv. Anny.  
Všichni jste srdečně zváni! 

• V neděli  26.7. po mši svaté, která začíná v 10.00 hod. v děkanském kostele, bude 
pobožnost ke sv. Anně u Trojičního sloupu, tak jak již tradičně bývá o svátku sv. Anny a 
sv. Jáchyma. 
V neděli 26.7. od 14.00 hod. bude v Hořenci/Nezabylicích  poutní mše ke cti sv. Anny u 

kapličky. Začínáme průvodem a modlitbou  ve 14.00 hod. od křížku na začátku obce. 

• V sobotu 1.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
• V neděli 2.8. je mše sv. v děkanském kostele pouze v 8 hod. 

V  neděli 2.8.  v  10.00 hod. bude mše svatá v kostele sv. Ignáce ke cti tohoto patrona. 
Všichni jste srdečně zváni !!!  Proto mše sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele nebude.  

• V neděli 2.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

• V sobotu 15.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

Poutní mše svatá v naší farnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 16.8. 
Ranní mše sv. v  8.00 hod. především pro ty, kteří nemohou na hl. mši sv. 

Slavnostní mše sv. v  10.00 hod. Všichni jste srdečně zváni! 

Prosíme Vás o zajištění občerstvení na naši pouť, Vy kdo můžete – tak jako každoročně 
upečením koláčků či cukroví. Pán Bůh Vám odměň Vaši pomoc! 

V neděli 23.8. v 11.30 hod. bude  v  Bílencích  poutní mše sv. ke cti sv. Bartoloměje.  
Přijměte srdečné pozvání! 

• V sobotu 5.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
 V neděli 6.9. budeme při  mši sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele zvláště prosit o Boží 

požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i vyučující.  
• V neděli 6.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

• V pondělí 7.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře.  

Mše svaté s nedělní platností (zvláště pro ty, kteří nemohou v neděli) jsou slouženy  
v sobotu v 18.00 hod. v Otvicích. 

ZÁPISKY POUTNICE VI 

Po delší pauze se s naší poutnicí vracíme zpět do španělského města Sangüesa, kde 
navážeme na její vyprávění o pěší pouti do Compostely: 

Den doslova nabitý dojmy a plný nevšedních zážitků rychle končil, i slunce už spěchalo 
na "kutě", jen my ještě netušily, kam hlavu složíme. Věrny našemu poutnímu heslu "nikam 
nepospícháme, nikoho nezdržujeme" (zatím!!) jsme byly v klidu a nepanikařily. Vždyť 
Hospodin se stará a ani Mája nezahálí, tak čeho bychom se bály? Sangüesané věděli naprosto 
přesně, že hlavy složí do svých pelíšků, tudíž nepospíchali ani oni a k spánku se evidentně (a 
ještě dlouho :-)) nechystali a vesele se občerstvovali. Což o to, my také toužily po 
OBČERSTVENÍ, ale věřte nevěřte, v "slavícím" městě nebylo kde! 

Když už téměř "zhasínal den", ustlaly jsme si nedaleko místního kempu, v půli září 
poloprázdném, probíraly zážitky končícího dne, děkovaly, zpívaly, kochaly se krásným 
večerem, mlčely a tiše vzpomínaly na domov, na naše blízké, známé . . . Myslela jsem si, že 
jsem samým rozrušením do rána ani oka nezamhouřila, ale Mája prohlásila, že nespala jedině 
ona, protože ji budilo medvědí chrápání! Jen si nejsem jistá, jestli to náhodou nebyly spíš dvě


