
SVATÝ OTEC: NENÍ MOŽNÉ BÝT VE SPOLEČENSTVÍ S BOHEM A NEBÝT V CÍRKVI 

 Nejsme izolováni a nejsme křesťané z titulu jednotlivce, každý na svůj vlastní účet. Nikoli. 

Naší křesťanskou identitou je příslušnost! Jsme křesťané, protože patříme k církvi. Je to jako 

příjmení.  

 Myslíme proto nejprve s vděčností na ty, kteří nás předešli, a kteří nás do církve přijali. 

Nikdo se nestává křesťanem sám od sebe! Křesťan je součástí lidu, který přichází z daleka. 

Křesťan patří k lidu, který se jmenuje církev a církev jej činí křesťanem: v den křtu a potom 

během katechezí atd. Nikdo se však nestane křesťanem sám od sebe. Věříme-li, umíme-li se 

modlit, známe-li Pána a nasloucháme-li Jeho Slovu, cítíme-li Jeho blízkost a rozpoznáváme-li 

Jej v bratřích, pak proto, že jiní před námi žili víru a potom nám ji předali. Víru jsme dostali od 

svých předků a oni nás víře učili. Zamyslíme-li se nad tím, kolik nám drahých tváří se nám v 

této chvíli vybaví! Mohou to být tváře našich rodičů, kteří pro nás žádali křest, našich 

prarodičů nebo dalších příbuzných, kteří nás učili znamení kříže a prvním modlitbám. Toto je 

církev: velká rodina, do níž jsme byli přijati a v níž se učíme žít jako věřící a učedníci Pána 

Ježíše. 

 Tuto cestu můžeme žít nejenom díky jiným lidem, ale společně s ostatními lidmi. V církvi 

neexistuje nějaké „udělej si sám“, neexistují „sóloví hráči“. Občas lze slýchat, jak někdo říká: 

Věřím v Boha, věřím v Ježíše, ale církev mne nezajímá. A tak to nejde. Někdo chce mít osobní, 

přímý a bezprostřední vztah s Ježíšem Kristem mimo společenství a prostřednictví církve. To 

jsou nebezpečná a škodlivá pokušení. Je pravda, že kráčet společně je náročné a někdy to může 

být namáhavé. Pán však svěřil svoje poselství spásy lidem, nám všem, svědkům. A v našich 

bratřích a sestrách s jejich dary a omezeními nám jde vstříc a dává se poznat. A to je 

příslušnost k církvi. 

 Drazí přátelé, prosme Pána, aby nám na přímluvu Panny Marie, Matky církve, udělil milost 

nepodlehnout nikdy pokušení myslet si, že se můžeme obejít bez druhých, bez církve, že se 

můžeme zachránit sami a být laboratorními křesťany. Naopak, není možné milovat Boha a 

nemít rád bratry, nelze milovat Boha mimo církev. Není možné být ve společenství s Bohem a 

nebýt v církvi. Nemůžeme být dobrými křesťany jinak než spolu se všemi, kteří se snaží 

následovat Pána Ježíše, tedy jako jediný lid, jediné tělo, kterým je církev. 

papež František při generální audienci 25.6.2014 

celé znění na www.radiovaticana.cz 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení  Evangelium 

6.7. 14. v mezidobí Zach 9,9-10 Rim 8,9.11-13 Mt 11,25-30 

13.7. 15. v mezidobí Iz 55,10-11 Rim 8,18-23 Mt 13,1-23 

20.7. 16. v mezidobí Mdr 12,13.16-19 Rim 8,26-27 Mt 13,24-43 

27.7 17. v mezidobí 1Kral 3,5.7-12 Rim 8,28-30 Mt 13,44-52 

3.8. 18. v mezidobí Iz 55,1-3 Rim 8,35.37-39 Mt 14,13-21 

10.8. 19. v mezidobí 1Kral 19,9a.11-13a Rim 9,1-5 Mt 14,22-33 

17.8. 20. v mezidobí Iz 56,1.6-7 Rim 11,13-15.29-32 Mt 15,21-28 

24.8. 21. v mezidobí Iz 22,19-23 Rim 11,33-36 Mt 16,13-20 

31.8. 22. v mezidobí Jer 20,7-9 Rim 12,1-2 Mt 16,21-27 

7.9. 23. v mezidobí Ez 33,7-9 Rim 13,8-10 Mt 18,15-20 
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Milí čtenáři, 

nastává čas prázdnin a dovolených, čas odpočinku a nabírání nových sil. Odpočinek však 

nepotřebuje jen naše tělo, o dovolené máme čas obnovit také síly duševní – i duchovní. Protože 

i náš pan kaplan a věrný autor úvodníků momentálně čerpá zaslouženou dovolenou, přeje Vám, 

čtenářům Dvojlístku, tentokrát krásné léto redakce a přikládáme dvě modlitby s tématem 

prázdnin a dovolených od Alfonsa Pereiry z knihy Myšlenky a modlitby: 

 

Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe. Očekávám mnoho - slunce, oblaka, 

vítr, vodu, dálky, přátele. 

Otevři mi oči pro krásu svého světa, dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření. Děkuji ti za ty 

dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější. 

Setkám se s lidmi, blízkými i cizími, děkuji ti a prosím tě, abych jim dovedl naslouchat, 

abych se přiblížil jim i jejich světu, abych jim porozuměl, neboť mám čas. 

Dej mi slova a činy, které dávají radost. Na všech cestách ať je se mnou tvá láska. Dej, ať 

se vrátím domů bohatý zkušenostmi a novou silou. 

 

Ochraň mne 

před nesmyslnými dny nudy, 

před dny bez modlitby a bez myšlenek na tebe, 

před tlacháním a špinavými řečmi, 

před skleslostí, prostředností, neovládáním se, 

před lhostejností. 

Prosím tě, 

otevři mi oči pro všechno dobré a krásné, 

ať má ústa nacházejí slova radosti, 

ať jsou mé ruce ochotny dávat a pomáhat, 

ať s bdělým duchem přijímám pravdu, 

pomoz mi, abych svým životem zvěstoval tebe. 

 

http://www.farnostchomutov.cz/


STANE SE 
 

 

 

O nedělích 6., 13. a 20. července se konají na Květnově poutě. Mše svaté na Květnově jsou 

v 8.30 hod., v 10.30 hod. a ve 14.15 hod. v německém jazyce. 

13. července budou na Květnově bohoslužby v 8.30 a v 11 hod. s otcem biskupem Janem 

Baxantem česko-německá poutní mše sv. 

 

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. 

 

Sv. Barbora:  UT, PÁ v 17.00 hod. 

        

Vzhledem k poutím na Květnově bude mše sv. o nedělích 6., 13. a 20. července  

v děkanském kostele pouze v 9.00 hod. U sv. Barbory v 18.00 hod. 

 

Mše sv.o velkých prázdninách v Březně u Chomutova nebudou. V Droužkovicích nebudou 

bohoslužby během měsíce července. 

 

 V sobotu 5.7. o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude mše sv. v 8.00 hod. 

v děkanském kostele. 

 V neděli 6.7. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

 V sobotu 26.7. ve 12 hod. budou v děkanském kostele oddáni Petra Krejčíková a Daniel 

Zeman. 

 V sobotu 26.7. po ranní mši sv., která začíná v 7.15 hod. v děkanském kostele bude 

pobožnost ke sv. Anně u Trojičního sloupu tak, jak již tradičně bývá. 
 

V sobotu 26.7. v 15.00 hod. bude v Křímově poutní mše sv. ke cti sv. Anny. 

V neděli 27.7. ve 14.00 hod. bude taktéž v Hořenci/Nezabylicích průvod od křížku a následně 

poutní mše ke cti sv. Anny v kapličce. 

 
 

 

V neděli 3.8. v 10.00 hod. bude mše svatá v kostele sv. Ignáce ke cti tohoto patrona o 

Viktoriánských slavnostech města. Proto mše sv. v 10.00 hod. v děkanském kostele nebude. 

Všichni jste srdečně zváni !!! 

 

 V neděli 3.8. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

 V sobotu 16.8. v 11.30 hod. budou v děkanském kostele oddáni Terezie Tomková a 

David Dinda. 

 

Poutní mše svatá v naší farnosti Nanebevzetí Panny Marie bude v neděli 17.8. 

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 – jako každoročně upečením 

koláčků či cukroví a přinesením na děkanství – nejlépe v sobotu 16.8. Pán Bůh Vám odměň 

Vaši pomoc! 

 

V neděli 24.8. v 11.30 hod. bude v Bílencích poutní mše sv. ke cti sv. Bartoloměje.  

 

 V pondělí 1.9. budeme při mši sv. v 18.00 hod. v děkanském kostele zvláště prosit o 

Boží požehnání do nového školního roku pro naše děti, školáky, studenty i 

vyučující.  
 

Z KATECHISMU O RODINĚ 

2203: Bůh tím, že stvořil muže a ženu, ustanovil lidskou rodinu a dal jí základní řád. Její 

členové jsou osoby stejné důstojnosti. Pro obecné blaho jejích členů a společnosti jsou v rodině 

různé odpovědnosti, práva a povinnosti. 

2204: Křesťanská rodina je „specifickým vyjádřením a uskutečněním … církevního 

společenství … Proto také může a má být nazývána „domácí církví“. Je společenstvím víry, 

naděje a lásky; v církvi nabývá zvláštní důležitosti, jak je to zřejmé v Novém zákoně. 

2205: Křesťanská rodina je společenstvím osob, stopou a obrazem společenství Otce a 

Syna v Duchu svatém. Její plodivá a výchovná činnost je odleskem stvořitelského díla Otce. 

Rodina je povolána, aby se podílela na modlitbě a oběti Krista. Denní modlitba a čtení Božího 

slova v ní posilují lásku. Křesťanská rodina působí evangelizačně a misionářsky. 

2206: Vztahy v lůně rodiny vytvářejí podobnost citů, náklonností a zájmů, která se rodí 

především ze vzájemné úcty jejích členů. Rodina je výsadní společenství povolané k tomu, aby 

uskutečnilo „vzájemné dorozumění manželů a svědomitou spolupráci rodičů při výchově dětí“. 

2207: Rodina je základní buňkou života společnosti. Je to přirozená společnost, v níž jsou 

muž i žena povoláni k tomu, aby se sobě navzájem dávali v lásce a v daru života. ...Rodina je 

společenství, v němž se lze již od mládí naučit mravním hodnotám, začít uctívat Boha a 

správně užívat svobody. Rodinný život je uváděním do života společnosti. 

1655: Kristus se chtěl narodit a růst v lůně ...rodiny. 

1656: V současné době ...mají věřící rodiny základní důležitost jako ohniska živé a 

vyzařující víry. Proto 2. vatikánský koncil ... nazval rodinu "rodinná církev"... V lůně rodiny 

mají být rodiče slovem i příkladem prvními hlasateli víry pro své děti... 

1657: Otec rodiny, matka, děti, všichni členové rodiny vykonávají přednostním způsobem 

křestní kněžství „přijímáním svátostí, modlitbou a děkováním, svědectvím svatého života, 

odříkáním a činorodou láskou“. Rodina je tak první školou křesťanského života a „školou 

bohatěji rozvinutého lidství“. Zde se učí vytrvalosti v práci i radosti z ní, učí se bratrské lásce, 

velkodušně odpouštět a především uctívat Boha prostřednictvím modlitby a oběti vlastního 

života. 

2685: Křesťanská rodina je prvním místem výchovy k modlitbě. Založena na svátosti 

manželství, je "domácí církví", kde se Boží děti učí modlit "jako církev" a dlít na modlitbách. 

Zvláště pro malé děti je každodenní rodinná modlitba prvním svědectvím živé paměti církve, 

trpělivě probouzené Duchem svatým. 


