
 

P3 – Každý věřící může získávat částečné i plnomocné odpustky pro sebe a může je 

získávat pro zemřelé na způsob přímluvy. 

Jaká je ale nauka o odpustcích a odpustková praxe, po staletí již platná v katolické 

církvi? Proč vlastně odpustky potřebujeme? Apoštolská konstituce svatého otce Pavla VI. 

Indulgentiarum doctrina uvádí: 

2. Je Bohem zjevenou naukou, že hříchy mají za následek tresty pocházející od Boží 

svatosti a spravedlnosti. Tyto tresty je třeba odpykat buď na této zemi bolestmi, souženími a 

neštěstími tohoto života, především však smrtí, nebo po smrti ohněm a trápením či očistnými 
tresty…Tyto tresty člověku ukládá spravedlivý a milosrdný Boží soud kvůli očištění duše, 

kvůli ochraně mravního řádu a kvůli obnově Boží slávy v její plné velkoleposti. Vždyť 

každý hřích zapříčiňuje narušení univerzálního řádu, který ve své nevýslovné moudrosti a 

nekonečné lásce ustanovil Bůh, a zničení velkých dober jak vzhledem k hříšníkovi samému, 

tak vzhledem k lidskému společenství. Křesťané všech dob považovali ve svém svědomí 

hřích nejen z přestoupení Božího zákona, ale také… za pohrdání a zanedbávání osobního 

přátelství mezi Bohem a člověkem, za skutečnou urážku Boha, jejíž rozměry ani nelze 

postihnout, ba dokonce za nevděčné odvržení té lásky, již Bůh nabídl v Kristu lidem, které 

nazval přáteli a nikoli služebníky a učedníky.  

3. Kvůli plnému odpuštění a plné nápravě hříchu je tedy nutné nejenom to, aby 

upřímným obrácením srdce bylo obnoveno přátelství s Bohem a aby byla nahrazena urážka 

způsobená jeho moudrosti a dobrotě, ale také to, aby všechna osobní i společenská dobra, jež 

hřích zničil nebo poškodil, byla plně obnovena buď dobrovolně provedenou nápravou, což 

se neobejde bez určitých těžkostí, nebo přijetím trestů uložených Boží spravedlností a jeho 

nejsvětější moudrostí, díky nimž pak v celém světě zazáří svatost a jas Boží slávy. Existence 

těchto trestů a jejich velikost nám dává pochopit, jakou nemoudrostí a jakým zlem hřích je a 

jak strašné má následky. Skutečnost, že i po odpuštění viny…opravdu zůstávají tresty k 
odpykání nebo pozůstatky hříchu k očištění, velmi jasně dokládá nauka o očistci. … Je třeba 

podotknout, že všichni lidé putující na této zemi se dopouštějí alespoň lehkých hříchů, takže 

všichni potřebují Božího milosrdenství k tomu, aby byli osvobozeni z trestů za hříchy. 

8. …Církevní autorita udělováním odpustků míří nejenom k tomu, aby věřícím 

pomáhala eliminovat tresty za hříchy, ale také k tomu, aby věřící pohnula ke konání skutků 
zbožnosti, kajícnosti a lásky, zejména pak k takovým skutkům, které slouží k vzrůstu víry a 

obecnému dobru. Když pak věřící nabízejí odpustky jako přímluvu za zemřelé, pěstují tak 

vynikajícím způsobem lásku, a zatímco pozdvihují mysl k nebi, uvádějí zároveň věci tohoto 

světa do moudřejšího pořádku… 

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS B 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení  Evangelium 

5.4 Zmrtvýchvstání Sk 10,34a.37-43 Kol 3,1-4 Jan 20,1-9 

12.4. 2. velikonoční Sk 4,32-35 1Jan 5, 1-6 Jan 20,19-31 

19.4. 3. velikonoční Sk 3,13-15.17-19 1Jan 2,1-5a Lk 24,35-48 

26.4. 4. velikonoční Sk 4,8-12 1Jan 3,1-2 Jan 10,11-18 
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109. ČÍSLO                                   Velikonoce 2015 

Milí čtenáři, 

blížíme se tedy k vrcholu našeho liturgického roku. Vstupujeme do Svatého týdne, 

abychom si v jeho závěru s vděčností a pokorou připomněli Kristovu oběť, kterou za nás 

podstoupil a abychom tak, po připomínce jeho smrti, mohli prožít také jeho slavné 

Vzkříšení. Do tohoto velkého tajemství naší víry vstoupíme už večer na Bílou sobotu, při 

Velikonoční vigilii. Tehdy uslyšíme i slova z Listu svatého Pavla Římanům: „Byli jsme tedy 
křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou 

mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života“ (Řím 6, 4). Ta slova se týkají nás! 

Když byl Pán Ježíš ukřižován, apoštoly to zaskočilo. Všechny jejich vzrůstající naděje 

se nevysvětlitelně rozplynuly. Každý z nich se snažil pochopit, kdo Ježíš byl a co vlastně 

přišel vykonat. Někteří si mysleli, že je osvobodí z římské nadvlády, jiní se domnívali, že 

jim pomůže ji přežít. Petr měl k pravdě nejblíže, když Ježíše nazval "Kristem, Synem živého 

Boha" (Mt 16, 16). Ale ani on nebyl připraven na to, co se mělo stát. Ale pak, někdy mezi 

sobotním západem slunce a nedělním svítáním Ježíš vstal z mrtvých. Samotná chvíle 

vzkříšení možná trvala jen zlomek sekundy, ale tato milisekunda navždy změnila běh 

lidských dějin i samotného stvoření. V té chvíli Pán života, nejvyšší Král všeho tvorstva, 

jednou provždy zničil moc hříchu a smrti. Zlomil vládu ďábla nad lidstvem a otevřel novou 
cestu k Bohu. 

Dá se to vůbec pochopit? Adam a Eva, kteří reprezentují nás všechny, dávno předtím 

odvrátili srdce od svého tvůrce a zplodili generace, které to činily také tak. Jejich hřích uvrhl 

jejich děti do neustálého boje mezi sebou navzájem. Lidé všech dob, zmatení a uštvaní 

všudypřítomným hříchem se cítili bezmocní na to, aby ho zastavili. Moc této hříšné 

přirozenosti v každém člověku byla tak velká, že žalmista napsal tato slova: "Hospodin na 

lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli. Zpronevěřili 

se všichni, zvrhli se do jednoho, nikdo nic dobrého nedělá, naprosto nikdo  "(Ž 14, 2-3). 

Hřích přinesl všem lidem věčnou smrt. Kdo by se tedy mohl z tohoto stavu vymanit? 

Když ale Ježíš v páteční odpoledne zemřel na kříži, nezemřel sám. Vzal s sebou našeho 

starého člověka, naše staré já, které tak tvrdohlavě odmítalo Boží lásku a jeho plán. Tam na 

kříži byla s ním navždy usmrcena tato hříšná přirozenost. Ježíš vzal na sebe trest, který jsme 
si zasloužili, abychom se mohli připravit na přijetí nového života nedělního rána. A protože 

ten, který byl bez hříchu, snášel osud hříšníků, byla zničena původní kletba. Boží děti byly 
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stejným Duchem, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, navráceny Otci a mohou žít! Ježíš svou 

smrtí a svým vzkříšením otevřel nebe všem, kdo v něho uvěří. Dal nám naději, že v něm 

budeme žít i po smrti, což je úžasná skutečnost, kterou začínáme prožívat už tady na zemi. 
Pochopili ale apoštolové úplně všechno, co se stalo? Ne hned. Někteří uvěřili ve 

zmrtvýchvstání velmi snadno, jiní pochybovali. Všichni ale potřebovali další vyjasnění, aby 

mohli pochopit Boží záměry. Právě proto Ježíš strávil se svými přáteli po Velikonocích tak 

mnoho času. Chtěl jim pomoci pochopit. Povzbudil je, aby očekávali dar, který jim Otec 

sešle: Ducha Svatého. Byl to Duch, který je vedl, když Ježíš odešel, posiloval je, aby se 

nebáli a žili novým životem. 

Je to, milí čtenáři, velké požehnání, že žijeme nyní, po všech těch zázračných Božích 

zásazích! Nejenže jsme slyšeli o tom, co Ježíš uskutečnil: máme k tomu přístup skrze Ducha 

svatého. Tento Duch svatý touží po tom, abychom osobně poznali Ježíše a Otce. Touží nás 

hlouběji uvést do života, kde "není odsouzení" (Řím 8, 1) a kde je hojnost milosti. Nebe 

máme otevřeno. Modlitbou a zjevením můžeme porozumět božským tajemstvím. 
Odpouštíme, protože nám bylo odpuštěno. Milujeme tou láskou, kterou nás zahrnul Bůh. 

Chválíme a velebíme svého Stvořitele - a to všechno proto, že Ježíš přemohl smrt a vstal k 

novému životu!  

(zpracováno dle úvahy z časopisu „Slovo medzi nami“) 

Děkujme tedy Bohu Otci, že poslal svého Syna, aby uskutečnil svůj plán. Děkujme Pánu 

Ježíši za všechno, co pro nás vykonal, jsme stále jeho velkými dlužníky. A děkujme také 

Duchu Svatému a prosme ho, aby nás naučil žít a kráčet novým životem.  

Radostné velikonoce! Ať nám všem Pán + žehná. P. Radim 

 

STANE SE 

 

Šestá postní neděle, která je nazývána také Květnou, připomíná Kristův slavný vjezd do 

Jeruzaléma. Připomíná současně také blížící se utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. 

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, jímž vrcholí postní doba, po které 

následují Velikonoce, vrchol liturgického roku. Slavení Květné neděle je doloženo již od 

7. století. V liturgii tohoto svátku jsou význačné tři momenty: kněz přede mší svatou mimo 

chrám žehná palmové, jívové či jiné zelenající se ratolesti a průvod celého společenství 

vchází do chrámu, dále se čtou pašijové texty Písma, tedy ta vyprávění evangelií, která 

popisují Ježíšovo utrpení a smrt, a nakonec je to samo slavení mše svaté. 

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

 

V pondělí 30.3. od 16.00 hod. – 18.00 hod. bude možnost ještě před svátky přistoupit 
ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v děkanském kostele.    

V úterý 31.3. od 16.30 hod. v kostele sv. Barbory. 

 Ve čtvrtek 2.4. v 9.00 hod. je mše sv. v katedrále v Litoměřicích, tzv. MISSA 

CHRISMATIS. V tento den kněží obnovují své kněžské závazky a přiváží do 

svých farností požehnané oleje z této mše svaté. 

 

O SVATÉM TRIDUU budou bohoslužby v Chomutově pouze v děkanském kostele: 

 Na Zelený čtvrtek 2.4. v 18.00 hod. mše sv. – ustanovení Eucharistie a svátosti 

kněžství. 

 Na Velký pátek v 15.00 hod. bude Křížová cesta v děkanském kostele.  

 Na Velký pátek 3.4. začínají obřady v 18.00 hod. Začíná také novéna k Božímu 

milosrdenství. 

 Na Bílou sobotu 4.4. je možnost adorace u „Božího hrobu“ a to od 8 – 20 hod. 

Prosíme ty, kteří mohou, aby se zapsali na hodinové služby při této adoraci.  

 Na Bílou sobotu ve 20.00 hod. začíná slavení Velikonoční vigílie, nezapomeňte vzít 

s sebou zvonečky!!!  

 V neděli Zmrtvýchvstání Páně bude mše sv. v děkanském kostele v 8.00 hod. a v 

10.00 hod. V kostele sv. Barbory v 18.00 hod. 

 

 Na Velikonoční pondělí bude mše sv. v 8.00 hod. v děkanském kostele a v 18.00 

hod. u sv. Barbory. 

 V úterý 7.4. při mši sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Barbory bude též udílena svátost 

nemocných. 

 V pátek 10.4. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci. 

 V pátek 10.4. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání ministrantů. 

 

 V pondělí 13.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů. 

 Ve čtvrtek 16.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 

 Ve čtvrtek 23.4. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat. 

 V pátek 24.4. v 16.30 hod. mají na děkanství setkání Broučci. 

 

 V pondělí 27.4. v 15.30 hod. bude na děkanství modlitební setkání seniorů. 

 Ve čtvrtek 30.4. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 

V pátek 1.5. ve 14.00 hod. bude v Málkově poutní mše sv. ke cti sv. Josefa.  

Všichni jste srdečně zváni!!! 

 

V sobotu 2.5. je EUCHARISTICKÝ DEN na Květnově. Začíná modlitbou růžence 
v 10.00 hod. u kříže na návsi. Následuje mše sv. a odpolední adorace. Podrobnosti na 

plakátku v kostele. 

 

V sobotu 2.5. ve 14.30 hod. bude mše sv. ke cti sv. Floriána v Lidni. 

 V sobotu 2.5. v 17.00 hod. (!) bude setkání biřmovanců. 

 

SERIÁL O ODPUSTCÍCH – NA CO ODPUSTKY? 

Na úvod drobné opakování z části PŘEDPISY O ODPUSTCÍCH: 

P1 – Odpustek je odpuštění časného trestu před Bohem za hříchy, jež byly již odpuštěny 

co do viny. Toto odpuštění za stanovených podmínek získává odpovídajícím způsobem 

disponovaný věřící na přímluvu církve, která jakožto služebnice díla vykoupení právoplatně 

rozdává a uděluje z pokladu zadostiučinění Krista a svatých. 

P2 – Odpustek je částečný, nebo plnomocný podle toho, zda osvobozuje částečně, nebo 
úplně z časného trestu za hříchy. 

 


