
LIKVIDACE LEPRY  

 Možná jste už někdy něco málo zaslechli o Likvidaci lepry (LL), křesťanské organizaci, 

která již přes 22 let usiluje o léčbu lepry (malomocenství). Na počátku byla pouhá idea, nápad 

a myšlenka, která skrze modlitbu a konkrétní postupné kroky se přetavila v dobrého bojovníka 

proti malomocenství – nemoci – s níž se setkáváme v biblickém světě i v životě Ježíšově. 

Sám však nikdo neobstojí, je důležité hledat dobré spojence, dobré partnery, kteří 

napomohou dobré nápady co nejlépe a nejúčinněji realizovat. Proto jsme i my hledali, a také 

jsme nalezli! V našem „boji“ proti lepře jsme získali opravdu dobrého a udatného spojence, 

jímž je německá organizace DAHW, vskutku opravdoví profesionálové! 

Tato organizace působí již od roku 1957 a svoji činnost vykonává na více než 300 místech 

světa (prakticky ve 40 zemích). Kromě DAHW máme své partnery i v Indii, kteří řídí dvě 

nemocnice sv. Josefa - v Bhilai Pahari a v Phulapahari. Obě byly vybudovány a stále jsou 

podporovány z prostředků LL. V současnosti podporujeme další projekty v Kolumbii, Libérii a 

v Indii. Jedná se převážně o finanční podporu leprostanic (stanice malomocných), která 

zahrnuje náklady provozní, náklady na léky, obvazový materiál aj. Kromě malomocenství se 

podílíme i na léčbě tuberkulózy a onemocnění buruli.  

Naše činnost, a její rozsah, jsou podmíněny počtem a štědrostí dárců. V této souvislosti 

můžeme poznamenat, že i ve vaší farnosti máme dárce, kteří se svými dary podílejí na 

odstraňování utrpení mnoha nemocných a na okraj společnosti vytlačovaných lidí. Všem 

dárcům tímto děkujeme! Jsme jim opravdu vděčni za to, že můžeme pomáhat a být nadějí pro 

malomocné (vděk samých nemocných nedokážeme ani vyjádřit). Zároveň chceme přizvat 

k tomuto dílu milosrdenství i další. Bohatství, kterým oplýváme a pomocí něhož se snažíme 

pomáhat, jsme získali a získáváme pomocí poměrně malých, ale vytrvalých a pravidelných 

darů. Někdy se jedná o částky v rozmezí 200 – 300 Kč.  

Milí čtenáři, sestry a bratři, pokud by těchto pouhých pár vět ve Vás vzbudilo zájem více 

poznat naši činnost, rádi přijedeme. Pro všechny zájemce uspořádáme poutavou přednášku, 

včetně bohaté fotodokumentace. Více informací o nás můžete rovněž získat na: www.lepra.cz 

nebo také na tel. číslech 222 514 201; 603 555 995. Lze nám také napsat na e-mail: 

ll@likvidacelepry.cz nebo na adresu: 

Likvidace lepry 

Josefská 43/4 

118 00 Praha 1 

Pokud budete chtít přispět na naši činnost, můžete tak učinit na účet našeho konta: 

2400259272/2010 

 

S přáním Boží přízně Vás všechny zdravíme, za tým LL Vám žehná  

P. Dr. Vojtěch Eliáš 

prezident LL, biskupský vikář AP 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení  Evangelium 

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

14.9. Povýšení sv. kříže Nm 21,4b-9 Flp 2,6-11 Jan 3,13-17  

21.9. 25. v mezidobí Iz 55,6-9 Flp 1,20c-24.27a Mt 20,1-16a 

28.9. Slavnost sv. Václava Mdr 6,9-21 1Petr 1,3-6;2,21b-24 Mt 16,24-27 

5.10. 27. v mezidobí Iz 5,1-7 Flp 4,6-9 Mt 21,33- 
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Milí čtenáři, 

zamysleme se spolu s autorem článku „Velká výchovná šance“ nad tématem, které je 

tomuto novému měsíci vlastní, tedy nad novým školním rokem a také nad aktivitami našich 

dětí. Jim přejme a na přímluvu Panny Marie vyprošujme, aby dokázali s pomocí rodičů i nás 

všech zvládnout úkoly a povinnosti, které jim tento nový čas přinese. My dospělí pak v tomto 

směru nezapomínejme na své povinnosti, které jsme při vlastním křtu, případně při křtu svých 

dětí, přijali. Tedy, jednoduše řečeno, být všem svědky Kristova evangelia a jako rodiče, 

přihlásit své děti do náboženství. Zde tedy článek k inspiraci: 

„Prázdniny končí a začátek nového školního roku vždy s sebou přináší velký nápor na 

rodiče, kteří jsou zodpovědní za výchovu svých dětí. V září tak musí znovu rozhodovat o škole, 

o mimoškolní činnosti, o kroužcích apod. To není snadné. Vždyť současná doba nabízí 

nedozírné možnosti. A většina rodičů zvažuje, co je pro dítě užitečné a přínosné, co potřebuje 

pro budoucí život. Rodiče si jsou velice dobře vědomi, že připravit dítě do života si žádá 

pomoci mu, aby se neztratilo, aby dokázalo hovořit cizími jazyky, aby vystudovalo školy, mělo 

mnoho vlivných přátel.  

V této velké nabídce vzdělání a jiných činností se ale ukrývá jedno vážné ohrožení. 

Snadno se totiž opomene, že základní výchova nespočívá v množství vědomostí, ale že je to 

cesta, kdy dítěti krok za krokem pomáháme, aby se stalo člověkem ve svém plném významu. 

Jejím cílem je tedy vychovat především dobrého člověka s pevným charakterem, člověka, který 

se dokáže ovládat a který není hříčkou momentálních nálad a pocitů, který má silnou vůli a 

dokáže se samostatně rozhodovat pro dobro. Nemůžeme však člověka podporovat v růstu 

tělesném a znalostním a nenabídnout mu pomoc v růstu duševním a duchovním. Náboženská 

výchova je ve skutečnosti rozhodující součástí výchovy dítěte, která v mnohém rozhoduje o 

budoucnosti. Staví totiž život na pevnou půdu, vždyť člověk, který nemá duchovní kořeny, 

postrádá základní životní ukotvení. Život člověka, který nepočítá se svým Stvořitelem, je 

neúplný. 

Náboženská výchova je záležitostí všech: rodičů, kněží, katechetů, lidí z farního 

společenství. Nikdo není od svého dílu zodpovědnosti osvobozen. Pedagogové dobře vědí, jak 

zásadní je výchova v rodině. Dítě se snadněji naučí modlit, když vidí, jak se modlí rodiče. 



Podobně se nedělní bohoslužba stane součástí jeho života, když je samozřejmou nedělní 

slavností pro celou rodinu. Také sounáležitost s kolektivem stejně starých věřících dětí je 

nepostradatelná. Stejně důležitým prostředím náboženské výchovy je ale i náboženská výuka. 

V nedávné totalitě si rodiče museli výuku náboženství ve škole vynutit a protrpět. Na 

přihlášce musel být podepsaný otec i matka, přihláška se musela odevzdat osobně, a to byla 

chvíle, kdy ředitelé škol činili na rodiče nátlak. Okresní církevní tajemníci byli odměňováni, 

pokud počet dětí chodících na náboženství v jejich rajónu klesl. Dětem bylo vyhrožováno, a ne 

planě, že se na žádnou školu nedostanou atd.  

Dnes je cesta volná, stačí jen chtít. A zde se setkáváme se zarážejícím faktem. Je zajímavé, 

kolik rodičů své děti na náboženství neposílá. Nejednou se zdá, že náboženství rodiče posuzují 

jako poslední z koníčků, na který své dítě přihlásí.  

Popřejme tedy všem rodičům a katechetům, aby i v tomto novém školním roce, považovali 

náboženskou výchovu za stěžejní a věnovali jí potřebný čas i námahu. Vždyť jde o životní 

nasměrování dětí, o jejich životní volby a o neustálý životní zápas o dobro. A nezapomeňme, 

že pomáhat může každý, třeba dobrou modlitbou. V tom mají i prarodiče, ale také kmotři 

našich dětí, své nezastupitelné a velmi důležité místo.  

(P. Jan Balík, Velká výchovná šance, pastorace.cz, redakčně zkráceno a upraveno) 

Krásné dny přeje všem P. Radim 

STANE SE 

 

Bohoslužby v Chomutově během měsíce září budou v děkanském kostele i u sv. Barbory tak, 

jako o velkých prázdninách, kromě PO 1. září, kdy bude v 18 hod. mše sv. za školáky a 

učitele. 

  Děkanský kostel:  PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO v 7.15 hod.  

        ST, PÁ v 18.00 hod. 

  Sv. Barbora:   ÚT, PÁ v 17.00 hod. 
 

V pondělí 1.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře. 

V pondělí 1.9. bude mše sv. v 18.00 hod. v děkanském kostele obětována za vyprošení si 

Božího požehnání do nového školního roku.  

Ve čtvrtek 4.9. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

V sobotou 6.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

V neděli 7.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

V pátek 12.9. v 16.30 hod. bude na děkanství první setkání Broučků v letošním školním roce. 

Mše svatá při vzpomínce R.D. Ladislava Kubíčka bude v Třebenicích v kostele Narození 

P. Marie ve čtvrtek 11. 9. v 17.00 hodin. Zádušní mši svatou bude ve zdejším kostele sloužit 

litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Po mši svaté bude následovat eucharistická adorace a 

modlitba u pamětní desky umístěné na budově fary. 

V sobotou 13.9. se uskuteční pěší smírná pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka. Letos je to již 

10 let od jeho násilné smrti. Vychází se ráno v 8 hod. od hrobu otce Ladislava z Kunštátu na 

Moravě a putuje se do Sloupu na Moravě k P. Marii Bolestné. 
 

V neděli 14.9. v 8.30 hod. je poutní mše sv. v Údlicích v kostele Povýšení sv. Kříže. 

Všichni jste srdečně zváni na tuto pouť. 

V neděli 14.9. ve 14.00 hod. bude mše svatá v kostele v Březně u Chomutova. 

V pondělí 15.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře. 

Ve čtvrtek 18.9. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

V sobotou 20.9. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 
 

Ve čtvrtek 25.9. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat.  

V pátek 26.9. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a také ministrantů. 

V sobotu 27.9. od 13.30 hod. bude na faře v Jirkově „zahradní slavnost“. Všichni jste srdečně 

zváni.  

V neděli 28.9. v 15.00 hod. bude poutní mše sv. v kostele sv. Václava ve Vysočanech. 

V pondělí 29.9. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře. 

Ve čtvrtek 2.10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

V sobotu 4.10. bude vikariátní pouť na Květnově  

s modlitbou svatého růžence v 10.00 hod. a mší svatou v 10.30 hod. 

V neděli 5.10. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

Výuka náboženství na děkanství začíná v týdnu od 16. září 2014. Prosíme přihlaste své děti a 

mládež k výuce náboženství, která je pomocí rodičům k naplňování závazků, které byly dány  

při křtu Vašich dětí, že budete vychovávat a vést své děti v katolické nauce. 

    ÚT  16.15 hod.       1. - 4. třída ZŠ 

    ST   15.30 hod.            5. - 7. třída ZŠ 

           16.30 hod.    8. a 9. třída ZŠ a středoškoláci 

ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH 
 

ROK RODINY - SV. FRANTIŠEK SALESKÝ: MODLITBA VE STÁŘÍ 

Pane, Ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý. Chraň mne před 

domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci. Zbav mne velké 

náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých. Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný 

pomáhat, ale abych přitom nešťoural a neporučníkoval. Zdá se mi, že je škoda z přemíry 

moudrosti nerozdávat - ale Ty, Pane, víš, že bych si rád udržel pár svých přátel.  

Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť hovořit o 

nich roste rok od roku. Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když 

líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet.  

Také se neodvažuji prosit o lepší paměť - ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu, 

když se má paměť neshoduje s jejich pamětí. Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se 

mýlit. Drž mě, abych byl jak jen je možno laskavý. Starý morous je korunní dílo ďáblovo. 

Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich 

dovedl zmínit.  

Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale Tobě, Pane, to říkám - bojím se stáří. Je 

mi tak, jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas. Pociťuji, jak den za dnem ztrácím 

sílu a přicházím o bývalou krásu. Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými. 

Teď cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel. 

Ale Ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi.“ Dej mému srdci 

sílu, abych život přijal tak, jak jej Ty řídíš. Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne 

jako odcházející, ale jako vděčný a připravený ke všemu, k čemu mě Ty ještě povoláš. A k 

tomu mi dej všechnu sílu srdce.                    AMEN 


