
naše nemoci s mateřskou péčí a láskou. Nemůžeme žádat uzdravení společnosti, neuzdraví-li se 

naše rodiny. A Matka přichází k nám, přichází nám na pomoc. 

Největší krize je krize víry v Boha. Protože jsme se oddálili od Boha, od modlitby, ocitli 

jsme se v krizi. Rodiče už nemají čas pro děti a děti pro rodiče. Otec pro matku a žena pro 

muže. 

A Matka nás volá, abychom se vrátili k Bohu. Matka k nám nepřichází proto, aby nám 

přinesla strach, kritiku... Ne. Ona nám přináší NADĚJI. Zve nás, abychom dali mši sv. na první 

místo – eucharistii. Jít na mši sv. znamená jít za Ježíšem, přijmout Ho. Panna Maria nás volá 

ke svátosti smíření, k modlitbě růžence v rodinách, k eucharistii a k adoraci. Tolikrát nás volá k 

modlitbě, ale zároveň stejně intenzivně volá také k odpuštění. Modlitba je jistě záležitostí k 

působení Ducha svatého, aby však On mohl v našem srdci působit, je třeba odpuštění a pak se 

teprve můžeme modlit srdcem. Panna Maria říká: „Buďte vytrvalí v modlitbě. Nedívejte se na 

hodinky, kdy už to skončí. Protože modlit se srdcem znamená modlit se z lásky. Ať modlitba je 

pro vás RADOSTÍ. Kdo se modlí, nebojí se budoucnosti.“  

Ve škole modlitby nejsou víkendy. Každý den je školou modlitby. Chcete-li se modlit lépe, 

je třeba se modlit více. Modlit se lépe je milost, ale modlit se déle je rozhodnutí naší vůle, které 

pak obdrží milost modlit se lépe. Slyšíme často: „Nemám čas pro modlitbu.“ Kdo miluje, má 

čas pro svou lásku. Modlitba je otázkou lásky, ne času.  

Doufám, že zasejeme dobré semeno a přineseme dobrý plod. Zodpovědně přijměme to, k 

čemu nás volá Panna Maria. Buďme i my živým znakem. Nehledejme vnější, viditelné znaky, 

buďme my živým znakem.  

 

 

 

 

FARNÍ SBOR - VÝZVA 

Farní sbor hledá nové zpěváky. Kdo by měl zájem posílit naše řady a pravidelně s námi 

každý týden zkoušet, zlepšovat si techniku zpěvu a několikrát za rok doprovodit mši svatou, ať 

se přihlásí na e-mail Dvojlístku (viz hlavička časopisu). Zkušenost se sborovým zpěvem je 

výhodou, ne však podmínkou  

 

 

 

 

 

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS A 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení  Evangelium 

5.10. 27. v mezidobí Iz 5,1-7 Flp 4,6-9 Mt 21,33-43 

12.10. 28. v mezidobí Iz 25,6-l0a Flp 4,12-14.19-20 Mt 22,1-14 

19.10. 29. v mezidobí Iz 45,1.4-6 1Sol 1,1-5b Mt 22,15-21 

26.10. 30. v mezidobí Ex 22,20-26 1Sol 1,5c-10 Mt 22,34-40 

2.11. všichni věrní zemřelí Mdr 3,1-9 Rim 8,14-23 Mt 25,31-46 

 

 

Dvojlístek  
oodd  PPaannnnyy  MMaarrii ee  NNaanneebbeevvzzaattéé  

  
Vydává Římskokatolické děkanství v Chomutově 

Nám. 1. Máje 2, Chomutov 430 01 

tel.: 474651396 

e-mail: dvojlistek.chomutov@seznam.cz 

web: www.farnostchomutov.cz 

103. ČÍSLO                                        Říjen 2014 

Milí čtenáři, 

Papež František svolal na podzim tohoto roku mimořádnou synodu o rodině na téma 

„Rodina jako pastorační výzva v kontextu evangelizace“. Synoda (setkání biskupů a hostů 

z celého světa s papežem) proběhne ve dvou částech. První, mimořádné zasedání, které se 

uskuteční 5. - 9. října 2014, si klade za cíl shromáždit informace a svědectví o současné situaci 

rodin ve světě, aby jim mohlo být věrohodně hlásáno evangelium. Druhé, řádné zasedání, je 

naplánované na rok 2015 a má stanovit pracovní směrnice pro pastoraci rodin. Tématu rodiny 

bychom tedy měli věnovat zvýšenou pozornost i vzhledem k této synodě. Na svátek Svaté 

rodiny pak k této synodě o rodině papež František mimo jiné řekl: „Hledíme-li na Svatou 

Rodinu, upoutává nás jednoduchost života, který vede v Nazaretu. Je to příklad, který velice 

prospívá našim rodinám a pomáhá jim stávat se stále více společenstvím lásky a smíření, kde 

se zakouší něha, vzájemná pomoc a vzájemné odpuštění. Připomeňme si tři klíčová slova 

pokojného a radostného života v rodině: s dovolením, děkuji, promiň. Rodina, ve které se 

namísto neomalenosti žádá o dovolení, namísto sobeckého jednání se děkuje a ve které ten její 

člen, který zjistí, že učinil něco nepěkného, umí požádat o odpuštění, taková rodina potom žije 

v pokoji a radosti. Pamatujme si tato tři slova. A můžeme je společně zopakovat: s dovolením, 

děkuji a promiň.“ 

Po hlavní promluvě tehdy papež ještě požádal, abychom se připojili k jeho modlitbě za 

rodiny a za blížící se synodu: 

„Ježíši, Maria a Josefe, 

ve vás kontemplujeme 

zář opravdové lásky, 

k vám se s důvěrou obracíme. 

Svatá Rodino nazaretská, 

učiň z našich rodin 

rovněž místa sdílení a modlitební večeřadla, 

opravdové školy evangelia 

a malé domácí církve. 



Svatá Rodino nazaretská, 

ať už rodiny nikdy nezakoušejí 

násilí, uzavřenost a rozdělení: 

kdo je raněn nebo pohoršen, 

ať rychle zakusí útěchu a zahojení. 

Svatá Rodino nazaretská, 

kéž příští biskupský synod 

probudí ve všech vědomí 

posvátného a nezcizitelného charakteru rodiny, její krásy v Božím plánu. 

Ježíši, Maria a Josefe, 

slyšte a vyslyšte naši prosbu.  

Amen.“ 

podle článku na www.vojtechkodet.cz 

I my se drazí čtenáři modleme slovy, která nám papež František předkládá a to zvláště ve 

dnech před začátkem a během této synody. A za rodiny, za jejich ochranu a zachování hodnot, 

které rodinný život přináší, se modleme stále, třeba právě v modlitbě růžence, kterou nám 

Maria v tomto krásném měsíci zvlášť nabízí.  

P. Radim  

STANE SE 

 

Bohoslužby v Chomutově: 

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

        PO, ST, PÁ v 18.00 hod.   

  Sv. Barbora:   ÚT, ST, PÁ v 17.00 hod. 

 

Z důvodu velice málo navštěvovaných večerních mší sv. během týdne v děkanském kostele, 

zvažujeme v druhé polovině října ponechat pouze pondělní a páteční večerní mše svaté. Třeba 

budou více navštěvovány a nebude toho třeba. 

 

 V neděli 5. 10. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

 Ve čtvrtek 9. 10. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat. 

 V pátek 10. 10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů. 

 V sobotu 11. 10. v 16.30 hod. bude na děkanství příprava biřmovanců. 

 V neděli 12. 10. ve 14.00 hod. bude mše sv. v Březně. 

 

 V pondělí 13. 10. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na faře. 

 Ve čtvrtek 16. 10. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 

 V pátek 24. 10. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů. 

 

V sobotu 1. 11. o Slavnosti Všech svatých bude v 8.00 hod. mše sv. v děkanském kostele. 

 V sobotu 1. 11. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V sobotu 1. 11. v 16.30 hod. bude na děkanství příprava biřmovanců 

V neděli 2. 11. v 15.00 hod. bude na hřbitově v Chomutově dušičková pobožnost. 

 V neděli 2. 11. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

 Ve čtvrtek 6. 11. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V pátek 7. 11. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů. 

 

V sobotu 8. 11. ve 14.00 hod. v Lidni vyjdeme průvodem ke kapličce sv. Huberta 

s požehnáním lidem a kraji a poté bude sloužena mše sv. ke cti sv. Huberta v kapli sv. 

Floriána. Všichni jste srdečně zváni. 

 

V týdnu od 1. 11. - 8. 11. je možné zvláštním způsobem projevit denně svou lásku vůči 

našim zemřelým a duším v očistci a získávat pro ně dobra z pokladů církve v  podobě 

plnomocného odpuštění časných trestů. Podmínky pro získání: během těchto dnů přijetí 

svátosti smíření; a v daný den: svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. otce, návštěva 

hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé.  
(1. 11. a 2. 11. lze takto získat odpustky pro zemřelé za splnění tří obvyklých podmínek a při 

návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.) 

 

Výuka náboženství na děkanství: 

      ÚT  16.15 hod.          1. - 4. třída ZŠ 

      ST   15.30 hod.          5. - 7. třída ZŠ 

      ST   15.15 hod.     8. a 9. třída ZŠ a středoškoláci 

ROZVRH BUDE UPŘESNĚN NA VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH STRÁNKÁCH 

 

STŘÍPKY Z MEDJUGORJE – VIZIONÁŘ IVAN 

Panna Maria touží po tom, abychom dali Boha na první místo svého života. Přichází nás 

vyvést z temnoty, ze slepé uličky. Ona přichází jako Matka Naděje. Zve nás, abychom se 

rozhodli pro Boha. „Milé děti, kdybyste věděli, jak vás miluji, plakali byste radostí.“ Naše 

obrácení je rozhodnutí každého dne. To není jednou pro vždy a ze dne na den, ale je to 

upřímná touha v srdci a každého dne.  
Už 33 let si klade vizionář Ivan otázku: „Proč právě já vidím P. Marii? Nebyli lepší než já? 

Budu moci zvládnout a vyplnit vše tak, jak, Matko, chceš?“ A Její odpověď? „Nechci vždy to 

nejlepší.“...a tak si před 33 lety mne zapsala do své školy modlitby. Přeji si každý den udělat 

to, co mám, co nejlépe.  

S darem je vždy spojena odpovědnost. Není lehké být s P. Marií každý den, není to lehké, 

protože být s P. Marií, to je být v ráji, ale pak se vrátit na zem.... 

Co je nejdůležitější, k čemu nás zve už 33 let? Je to POKOJ SRDCE, modlitba SRDCE, 

obrácení, eucharistie, půst. Maria se sama nazývá Královnou POKOJE. Pokoj nechť zavládne v 

lidských srdcích, ve světě. Svět se nachází ve velkém nebezpečí. Unavení mladí, unavené 

rodiny, unavená církev. Jestliže není pokoj v lidském srdci, v rodině, tak jak může být pokoj ve 

světě?! Ne, nemluvte o pokoji, ale začněte ŽÍT POKOJ. Nemluvte o modlitbě, ale začněte ŽÍT 

MODLITBOU. Je mnoho slov v dnešním světě. Nemluvte zbytečná slova. 

Jestliže vy budete silní i církev bude silná. Vraťte modlitbu do vašich rodin. Ať každá 

rodina je malou kapličkou. Neexistuje živá církev bez živé rodiny. Matka nám přináší lék na  


