
POSTNÍ ZAMYŠLENÍ RAKOUSKÉHO BISKUPA 

Nechte se vzít Kristem na lano a nedělejte si příliš starosti o to, co skrývají budoucí 

hodiny a dny. On ví všechno, a proto není tak důležité, co vás dnes na vaší životní cestě 

čeká: skalní převis, obtížný shyb při velkém úkolu, možná i místo k odpočinutí, nádherná 

vyhlídka, mraky nebo mlha – nebo možná rychleji než si myslíme, kříž na vrcholu. Ať už je 

to tak či onak: dívat se na Něho, důvěřovat Mu, být s Ním spojen: ON JE CESTA! 

LÁSKA AŽ DO KRAJNOSTI 

Pokud jste už někdy byli u umírajícího, pak víte, že člověka, který stojí blízko smrti, 

bereme vážně. Nasloucháme-li slovům umírajícího, nejsou už naše reakce tak povrchní a 

nerozvážné a při čtení závěti, do níž člověk tváří v tvář poslednímu velkému kroku vložil své 

myšlenky a poslední vůli, se ztišíme. A tušíme něco z velikosti každého bytí. Vidíme 

člověka ve světle, v jakém jsme ho ještě nikdy neviděli.  

Na to musím myslet vždycky, když čtu v evangeliích zprávy o Poslední večeři, 

především v Janově podání. Je to, jako by se Kristova osoba v těchto větách a kapitolách 

povznesla do své poslední, definitivní velikosti, jako by evangelista chtěl ještě jednou říci: 

Vidíte, takový byl: tak dobrý, trpělivý, pevný, soucitný, taktní, heroický, tak úžasný! 

Zní to přece jako slavnostní shrnutí Vykupitelova života: „Ježíš věděl, že přišla jeho 

hodina, kdy měl přejít z tohoto světa k Otci. A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, 

projevil jim lásku až do krajnosti“ (Jan 13,1). 

A tu mám podivuhodnou odpověď na skličující pocit odcizení, který mne tak často 

přepadá, myslím-li na Boha, na modlitbu a na náboženský život. Tuto zábranu vůči 

Nejsvětějšímu si však vytvořila má duše. 

Má láska k tobě, říká Bůh, je láskou až do krajnosti! Protože miloval své, miloval je až 

do konce. Bez Krista bych to nevěděl. Avšak jeho chování je až do posledního dechu 

slavnostním potvrzením toho, že Boží láska takto jedná: Božská láska je láskou bez 

odvolání. Takový je Bůh a takový zůstává, i teď, v tomto okamžiku, kdy k němu vy i já 

pozvedáme svou mysl. 

Jestliže ve vašem životě tato láska až do krajnosti také nějak září, má to hluboce 

křesťanský rys. Ve vaší lásce muže nebo ženy, otce nebo matky, ve věrnosti povolání, ve 

způsobu, jakým dnes usedáte do své kanceláře nebo za přepážku a snášíte své současníky. 

S Kristem přišlo na svět mnoho lásky až do krajnosti! Vzpomeňte jen na všechny sliby a 

celoživotní služby, vzpomeňte na veškerou manželskou věrnost, na jakýkoli svatý závazek, 

jenž byl dodržen! 

Láska až do krajnosti je nám jaksi proti srsti, chtěli bychom uniknout a osvobodit se od 

jakéhokoli pouta a oddat se rozmaru, učinit se sami mírou všech věcí. Každý z nás má 

chvíle, kdy je mu zatěžko dodržet to, k čemu se v životě zavázal. Ale jen láska až do 

krajnosti – v manželství, ve výchově, v povolání a povinnostech – dává našemu bytí tichou 

velikost a přibližuje je Bohu. 

Reinhold Stecher, Láska až do krajnosti 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS B 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení  Evangelium 

1.3. 2. postní Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18 Rim 8,31b-34 Mk 9,2-10 

8.3. 3. postní Ex 20,1-17 1Kor 1,22-25 Jan 2,13-25 

15.3. 4. postní 2Kron 36,14-16.19-23 Ef 2,4-10 Jan 3,14-21 

22.3. 5. postní Jer 31,31-34 Zid 5,7-9 Jan 12,20-33 

29.3. Květná Iz 50,4-7 Flp 2,6-11 Mk 14,1-15,47 
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108. ČÍSLO                                       Březen 2015 

 

Milí čtenáři, 

dnes začíná nový měsíc, který, jak doufám, přinese už jarní dny. Prožijeme ale také další 

postní neděle. Ta dnešní, druhá postní, nás vede za Ježíšem na Horu proměnění, abychom se 

i my stali svědky zjevení budoucí Ježíšovy slávy. Třetí postní neděle nám pak připomene 

Ježíšovu horlivost pro dům jeho Otce. Ježíš, jak uslyšíme v evangeliu, vyžene z chrámu 

všechny prodavače a směnárníky. Čtvrtá neděle postní pak přinese úryvek evangelia, v němž 

Ježíš vede rozhovor s Nikodémem. Podává svědectví o velké Boží lásce, která je pro nás 

důvodem radosti a vděčnosti. Říká tam: Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného 

Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A v evangeliu páté postní 

neděle Ježíš už promluví o hodině svého utrpení, pro kterou přišel, aby naplnil poslání, které 

mu Otec dal. A bude tam mluvit také o velké naději pro nás všechny: A já, až budu ze země 

vyvýšen, potáhnu všechny (lidi) k sobě. V úplném závěru měsíce března pak ještě prožijeme 

Květnou neděli a budeme naslouchat pašijovému příběhu o umučení Ježíše Krista, tentokrát 

podle evangelia svatého Marka. Během této doby pak ještě prožijeme Slavnost svatého 

Josefa a Slavnost Zvěstování Páně. Vzpomeneme na den (4.3.), kdy se narodil pan vikář Jan 

Kozár. A také si připomeneme výročí jeho úmrtí (31.3.). A především Květnou nedělí 

vstoupíme do doby pro křesťany nejposvátnější, do Svatého týdne. V něm si připomeneme a 

při Velikonočním triduu doufám společně prožijeme, že: Boží slabost je vždy silnější než síla 

lidí. (sv. Jan Zlatoústý) 

Tak se dobře připravme, abychom mohli i my z celého srdce o Velikonocích zazpívat: 

Živ buď nad smrtí slavný vítěz, jenž z hrobu svého právě vstal, Pán Ježíš, bludných ovcí 

přítel, jenž za ně život v oběť dal! 

P. Radim 

 

 

http://www.farnostchomutov.cz/


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. 

 V pondělí 2.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů. 

 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 a ministrantů. 

 V sobotu 7.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

V sobotu 7.3. bude rekolekce – duchovní obnova farnosti. Začíná mší sv. v 7.15 hod. a 

pokračuje snídaní na faře a přednáškami v kapli. Zakončení kolem 11 hod.  

Pozvání přijal P. Pavel Morávek. 

 

V neděli 8.3. při mši sv. v 10 hod v děkanském kostele budou představeni katechumeni, kteří 

o Velikonocích přijmou svátost křtu. První skrutinia. 

 V neděli 8.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně. 

 

 Ve čtvrtek 12.3. bude v 17.00 hod. na děkanství setkání manželat. 

 V sobotu 14.3. v 16.30 hod. bude na děkanství příprava biřmovanců. 

 

 V pondělí 16.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů. 

 Ve čtvrtek 19.3. o slavnosti sv. Josefa bude v děkanském kostele mše svatá také v 

18.00 hod. 

 V pátek 20.3. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a ministrantů. 

 V sobotu 21.3. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

V sobotu 21.3. se uskuteční v Praze POCHOD PRO ŽIVOT.   

Začátek je na Mariánském náměstí ve 14.15 hod. 

 

V neděli 22.3. při mši sv. v 10 hod v děkanském kostele budou označeni olejem 

katechumenů katechumeni, kteří o Velikonocích přijmou svátost křtu. Druhá skrutinia.  

 

 Ve středu 25.3. je Slavnost Zvěstování Páně pamatujme prosím na mši svatou! 

 V sobotu 28.3. v 16.30 hod. bude na děkanství příprava biřmovanců. 

 Ze soboty 28.3. na neděli 29.3. se mění čas na letní. 

 

 V pondělí 30.3. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů. 

 

 

SERIÁL O ODPUSTCÍCH - ÚVOD 

Co jsou to odpustky? Pro nevěřící má slovo odpustek vyloženě negativní konotace (kdo 

by neznal hanlivé spojení „prodávat odpustky“), ale možná i někteří věřící nemají úplně 

jasno v tom, co tento pojem znamená. Kompendium Katechismu katolické církve 

v paragrafu 312 na vznesenou otázku poměrně „suše“ odpovídá: „Odpustky jsou prominutí 

časných trestů před Bohem za hříchy, jejichž vina byla již odpuštěna. Věřící je pro sebe nebo 

pro zemřelé získává za určitých podmínek s pomocí církve, která jako služebnice vykoupení 

rozděluje poklad zásluh Krista a svatých.“ 

My se ale s takovouto stručnou odpovědí nespokojíme. Vezmeme si na pomoc 

Enchiridion odpustků, neboli Předpisy a ustanovení o odpustcích, které byly Apoštolskou 

penitenciárií (jeden ze tří tribunálů Římské kurie, který rozhoduje otázky týkající se 

odpuštění hříchů) poprvé vydány dne 29. června 1968 na základě Apoštolské konstituce 

Indulgentiarum doctrina svatého otce Pavla VI. Dozvíme se tak postupně o tom, co odpustky 

jsou, proč a k čemu jsou ustanoveny, jak je můžeme získat atd.  

Na úvod si dovolíme přesnou citaci dvou prvních odstavců Dekretu Apoštolské 

penitenciárie ke čtvrtému vydání Enchiridionu v roce 2000: 

„Zásluhy Ježíše, božského Vykupitele lidského rodu, které mají nekonečnou hodnotu, na 

nich pak závisející přebohaté zásluhy blahoslavené Panny Marie a všech svatých byly 

svěřeny jako neporušitelný poklad Kristově církvi. Ta má tento poklad prostřednictvím moci 

svazovat a rozvazovat, kterou samotný Zakladatel církve předal Petrovi a dalším apoštolům 

a skrze ně pak jejich nástupcům, tedy nejvyšším velekněžím a biskupům, používat 

k odpouštění hříchů a k překonávání jejich následků. Toto odpuštění se uskutečňuje 

především – a když se jedná o smrtelné hříchy, nezbytně – skrze svátost smíření.  

Když byla odpuštěna vina zasluhující smrt a s ní nutně spjatý věčný trest, který ona vina 

s sebou nese, nebo když byl odpuštěn lehký hřích, obecně nazývaný též všední, může mít 

omilostněný hříšník zapotřebí ještě dalšího očišťování. Může totiž ještě zasluhovat časný 

trest, který si odpyká buď v průběhu pozemského života, nebo po smrti v očistci. 

K odpuštění těchto druhů trestů slouží odpustky, které pocházejí z onoho podivuhodného 

pokladu církve. V nauce víry o odpustcích a ve chvályhodné odpustkové praxi se projevují 

útěchyplná tajemství Mystického těla Kristova a společenství svatých, která s podivuhodnou 

účinností napomáhají k dosažení svatosti.“ 

Abychom ale nebyli na úvod jen vzletní a obecní, máme pro čtenáře Dvojlístku hned 

jeden aktuální „odpustkový“ tip, a sice Ustanovení 13 – Připomínka utrpení a smrti Páně. 

Uděluje se plnomocný odpustek věřícímu, který:  

1° se během liturgie o Velkém pátku zbožně účastní adorace kříže, 

2° vykoná pobožnost křížové cesty nebo prostřednictvím televizního či rozhlasového 

přenosu zbožně sleduje křížovou cestu vedenou nejvyšším veleknězem.  

Pobožnost křížové cesty obnovuje vzpomínku na ty bolesti, jež božský Vykupitel vytrpěl 

na své pouti od Pilátovy vládní budovy, kde byl odsouzen na smrt, až na horu Kalvárii, kde 

pro naši spásu zemřel na kříži. 

Pro získání plnomocného odpustku platí následující pravidla:  

1° Pobožnost je třeba vykonat před zastaveními řádně zřízené křížové cesty. 

2° Ke zřízení křížové cesty je třeba čtrnácti křížů, k nim se obvykle připojují vyobrazení 

jednotlivých událostí jeruzalémské křížové cesty 

… 

4° Je vhodné přecházet od jednoho zastavení k druhému… 

… 

 

Jistě máte plno otázek, třeba, jaký je rozdíl mezi plnomocným a částečným odpustkem, 

nebo, jaké že jsou ty tři obvyklé podmínky (vždyť jsem to slyšel už tolikrát…), anebo, platí 

mi ta zpověď z minulého roku, vždyť jsem celkem moc nehřešil… Odpovědi na ně se ale 

dozvíte až v dalších dílech! 


