
ROZHOVOR S DŮSTOJNÝM PANEM P. PAVLEM MORÁVKEM 

Důstojný pane, v říjnu 2012 s Vámi ve Dvojlístku vyšel rozhovor. Jako čerstvě ustanovený 

jáhen v Chomutově jste se čtenářům představil a sdělil své první dojmy z farnosti i města. Od té 

doby nabraly věci rychlý spád a mnoho se toho událo. Popište nám klíčové okamžiky. 

Pro mne ten nejdůležitější klíčový okamžik se odehrál ještě za mého působení v Chomutově, 

jedná se o mé kněžské svěcení v prosinci 2012. Mezi další klíčové okamžiky patří přesuny: 

nejprve do Liberce a pak zpět do Chomutova. Pokud se ptáte na klíčové okamžiky v onom 

mezičase, tak bych řekl, že takovým okamžikem byl každý “obyčejný” den, kdy jsem se snažil žít 

svoji kněžskou službu. Mezi významné (ale ne klíčové) okamžiky v Liberci bych zařadil návštěvu 

Apoštolského nuncia S.E.R. Mons. Giuseppe Leanza. A pak okamžik příchodu tří školských 

sester sv. Františka do Liberce. Tyto tři řeholní sestry se staly pro Liberec velkým požehnáním. 

Jak se Vám v Liberci líbilo, jak tam funguje farnost? Neodcházel jste zpět do Chomutova 

„s těžkým srdcem“? 

V Liberci se mi líbilo, je to krásné, kulturní a univerzitní město. Jako každé město a kraj 

má své silné a slabé stránky. To nejdůležitější jsou ale vždy lidé a ti jsou všude v tom 

podstatném stejní. K farnosti musím dodat, že v Liberci je pět farností. Farnosti spolu do jisté 

míry (alespoň trochu) spolupracují. Já jsem byl poslán do té “hlavní”, která je ověnčena 

titulem arciděkanství. Farnost funguje celkem normálně, jen je vše ve “velkém”. Počínaje 

budovou, přes počty věřících a duchovenstva, až po různé akce, které organizuje farnost nebo 

pro ně poskytuje prostory. Arciděkanství je trochu takový “kolos” mezi farnostmi. Liberec pak 

skoro “diecéze v diecézi”. Pokud se ptáte na “těžké srdce”, tak musím dodat, že každý odchod 

je trochu těžký, ale zároveň něco nového začíná a to je radostné.  

V Chomutově jste založil tradici duchovní obnovy farnosti konané vždy o první sobotě 

v měsíci. Tyto rekolekce se stále konají, sám jste k nám i při svém působení v Liberci 

několikrát přijel a duchovní obnovu v kapli Svaté rodiny na faře vedl. Přivážíte si z Liberce 

nějakou inspiraci pro své působení v Chomutově? Jaké máte plány, jaké úkoly Vás čekají? 

Na plány a úkoly se ptejte spíše duchovního správce, to je v jeho kompetenci. Já jsem jeho 

spolupracovník, měl bych dobře dělat především svěřené úkoly. Z úkolů, které mi svěřil, jde 

například o péči o nemocné nebo třeba i pokračování digitalizace katalogu farní knihovny, 

stálicí pak zůstává správa internetových stránek farnosti. Přivezenou inspirací pak může být 

např. nabídka katecheze pro dospělé, tedy nějaké “hovory o víře” nebo biblická hodina. Tyto a 

jiné aktivity by se mohly rozjet po prázdninách, pokud bude zájem.  

Na závěr otázka na odlehčení – jaký je Váš druhý dojem z  Chomutova a z naší farnosti?  

A odpověď na odlehčení: Když se mě otec biskup ptal, zda bych nešel jako kaplan do 

Chomutova, tak jsem si vzpomněl na Plačícího filosofa, ale hned jeho temnotu prozářil Logos - 

A to světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. 

Děkujeme za rozhovor a vítejte opět v Chomutově! 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS B 

Datum  Neděle  1.čtení 2.čtení      Evangelium 

7.6. 10. v mezidobí Gn 3,9-15 2Kor 4,13-5,1 Mk 3,20-35 

14.6.. 11. v mezidobí Ez 17,22-24 2Kor 5,6-10 Mk 4,26-34 

21.6. 12. v mezidobí Job 38,1.8-11 2Kor 5,14-17 Mk 4,35-41 

28.6. 13. v mezidobí Mdr 1,13-15;2,23-24 2Kor 8,7.9.13-15 Mk 5,21-43 
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111. ČÍSLO                                  Červen 2015 

Drazí bratři a sestry, 

v našem srdci ještě doznívají odpovědi z litanií k naší Matce, ale čas nezadržitelně utíká 

dál. Vstupujeme do měsíce, který ukrývá a odhaluje tajemství Těla a Krve Páně a kdy slavíme 

Boží lásku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Kromě těchto a jiných slavností (vzpomeňme jen 

např. na sv. Víta, na narození sv. Jana Křtitele a na slavnost sv. Petra a Pavla) čeká naši farnost 

další veliká událost. 

Ano, jedná se o biřmování! Náš otec biskup Jan Baxant zavítá 14. června do naší farnosti, 

aby udělil svátost biřmování. A když už tady bude, tak i svátost křtu a první svaté přijímání! 

Nejedná se jen o soukromou záležitost pár vyvolených jednotlivců a jejich rodin, ale o událost 

celého farního společenství, tedy naší farní rodiny. My ostatní, kteří jsme tyto svátosti už přijali 

a žijeme z nich, se nejen snažíme nabrat sílu a povzbuzení z této radosti, ale je i doprovázet.  

Naše doprovázení může být jak na úrovni čistě materiální (např. koláče a jiné pro tzv. 

agapé po mši svaté) nebo “organizační” (úklid kostela, hudební doprovod, ministrantská 

služba), tak především na úrovni duchovní (modlitba, pokání). Můžeme tak pokračovat v duchu 

prvotní církve, kdy se při přípravě na přijetí svátostí modlili a činili pokání nejen samotní 

kandidáti a jejich udělovatelé ale i ostatní věřící. 

Kromě podporování naší touhy po vlastním obrácení, tedy přijetí svátosti smíření, a onoho 

drobného ale konkrétního doprovázení, můžeme každý sám znovu přemýšlet, rozjímat, 

objevovat a žít velikou boží lásku, která se v těchto svátostech ukrývá, neboť jak uvádí 

Katechismus Katolické církve:  

Svátostmi uvedení do křesťanského života — křtem, biřmováním a eucharistií — jsou 

položeny základy každého křesťanského života. „Účast na božské přirozenosti, kterou lidé 

dostávají darem prostřednictvím Kristovy milosti, zahrnuje určitou analogii se vznikem, 

rozvojem a růstem přirozeného života. Vždyť věřící, znovuzrození svatým křtem, jsou posíleni 

svátostí biřmování a potom jsou živeni pokrmem věčného života v eucharistii, takže díky těmto 

svátostem uvedení do křesťanského života jsou schopni stále víc a stále lépe okoušet poklady 

božského života a rozvíjet se až k dosažení dokonalosti lásky.“  

K radostnému životu z víry Vám žehná, 

Váš + Pavel 

http://www.farnostchomutov.cz/


STANE SE 
 

MĚSÍC ČERVEN JE ZASVĚCEN ZVLÁŠTĚ BOŽSKÉMU SRDCI PÁNĚ. 

 

Ve čtvrtek 4.6. je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) po večerní mši sv., která začíná 

v 18.00 hod. bude průvod, jako již každoročně, ke sloupu Nejsvětější Trojice s požehnáním 

obyvatelům našeho města. Prosíme zvláště děti, aby se aktivně zapojily do vytvoření 

slavnostního průvodu. 

 V sobotu 6.6. budou církevně oddáni manželé Horákovi v kapli Sv. Rodiny. 

 V sobotu 6.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 V sobotu 6.6. v 16.30 hod. bude setkání biřmovanců a příprava v kostele. 

 V neděli 7.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. ve Vysoké Jedli. 

 

 V pondělí 8.6. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství. 

 Ve čtvrtek 11.6. v 9.30 hod. bude v děkanském kostele mše sv. u příležitosti vikariátní 

konference. Proto mše sv. ráno nebude. 

 Ve čtvrtek 11.6. v 17.00 hod. bude na děkanství setkání manželat. 

 V pátek 12.6. v 16.30 hod. bude na děkanství setkání Broučků a nácvik ministrantů. 

V sobotu 13.6. v 17.00 hod. bychom oslavili Neposkvrněné Srdce Panny Marie v 

kapličce ve Voděradech. Všichni jste srdečně zváni ! 

 

V neděli 14.6. v 10.00 hod. bude v naší farnosti udílena svátost biřmování.  

Zároveň bude také první svaté přijímání a bude udílena svátost křtu.  

Tedy budeme moci prožít pospolu všechny tři tzv. iniciační svátosti. 

 V neděli 14.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Březně u 

Chomutova.  

 

 Ve  čtvrtek 18.6. v 18.00 hod. bude na děkanství adorace. 

 V sobotu 20.6. ve 14.00 hod. bude mše sv. na Květnově. 

 

 V pondělí 22.6. v 15.30 hod. bude modlitební setkání seniorů na děkanství. 

V sobotu 27.6. v 10.00 hod. bude vysvěcen v katedrále v Litoměřicích na kněze jáhen 

Mgr. Štěpán Smolen, který byl též v naší farnosti na bohoslovecké praxi.  

Podpořme jej svou účastí a také svými modlitbami. 

 

V neděli 28.6. ve 14.00 hod. bude v Jirkově na farní zahradě opékání buřtíků na 

zakončení školního roku. Děti, Broučci, mládežníci a rodiče  Všichni jste srdečně zváni!!! 

 

 V pondělí 29.6. v 18.00 hod. o Slavnosti sv. Petra a Pavla  poděkujeme mší svatou v 

děkanském kostele v Chomutově za uplynulý školní rok, všichni jste zváni a zvláště 

naši školáci s rodiči a učitelé. 

 Ve středu 1.7. začínají Farní chaloupky pro děti a mládež.  

 

Přejeme krásné a požehnané prázdniny i čas dovolených a rekreací!!  

P. Alois a P. Pavel 
 

SERIÁL O ODPUSTCÍCH – ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 

Už jsme si toho o odpustcích řekli poměrně dost, ale stále jsme nezopakovali základní 

pravidla či podmínky, za kterých lze odpustek získat. V Předpisech o odpustcích stojí: 

P20 - §1 K získání plnomocného odpustku je nutné – kromě vyloučení sebemenšího 

zalíbení v hříchu, a to i v lehkém – vykonat skutek, na nějž je odpustek vázán, a splnit další tři 

podmínky: vykonat svatou zpověď, přistoupit ke Stolu Páně, pomodlit se na úmysl nejvyššího 

velekněze. 

§2 Na základě jedné svátostné zpovědi lze nabýt vícero plnomocných odpustků, zatímco na 

základě jednoho svatého přijímání a jedné modlitby na úmysl nejvyššího velekněze lze nabýt 

pouze jednoho plnomocného odpustku. 

§3 Tři podmínky k získání plnomocného odpustku lze vykonat řadu dní předtím nebo potom, 

kdy je vykonán předepsaný odpustkový úkon, nicméně je vhodné, aby svaté přijímání a 

modlitba na úmysl nejvyššího velekněze byly vykonány v tentýž den jako odpustkový úkon. 

§4 Pokud chybí plná vnitřní dispozice nebo není zcela vykonán požadovaný odpustkový úkon 

nebo nejsou splněny tři podmínky k získání plnomocného odpustku, pak se bude jednat pouze o 

částečný odpustek…(vyjma osob, kterým brání legitimní překážky, viz předpis 24 a 25) 

§5Podmínce modlitby na úmysl nejvyššího velekněze se učiní plně zadost, když se na jeho 

úmysl recituje jeden Otčenáš a jeden Zdrávas. Jednotliví věřící však mohou zcela svobodně 

recitovat jakoukoli jinou modlitbu podle toho, jak to odpovídá jejich zbožnosti.  

P17- §1 Odpustek je schopen získat ten, kdo byl pokřtěn, není v exkomunikaci, je ve stavu 

milosti alespoň na konci předepsaných úkonů.  

§2 K nabytí odpustku je nezbytné: mít alespoň obecný úmysl jej získat; vykonat vše, co se 

požaduje, a to ve stanovené době a způsobem určeným podle ustanovení odpustku. 

P18 - §1 Plnomocný odpustek lze získat pouze jednou za den. Částečný odpustek je však 

možno získat vícekrát v jednom dni.  

§2 Věřící však může nabýt plnomocného odpustku v nebezpečí smrti i v případě, že téhož dne 

již získal jiný plnomocný odpustek. 

P14 – Pokud se k získání odpustku, který spadá na určitý den, požaduje návštěva jistého 

kostela nebo kaple, pak se tato návštěva může vykonat od dvanácti hodin předchozího dne do 

půlnoci určeného dne. 

P15 – Věřící může získat odpustek, když zbožně užívá jeden z níže jmenovaných a vhodně 

požehnaných předmětů: zobrazení Ukřižovaného nebo kříž, růženec, škapulíř, medailku. 

P16 - §1 Odpustek spojený s návštěvou určitého kostela nebo určité kaple nepomíjí, pokud 

byla budova zničena a do padesáti let obnovena na témže místě nebo přibližně na témže místě a 

jestliže je zachován stejný titul kostela nebo kaple. 

§2 Odpustek spojený s užíváním určitého předmětu sloužícího zbožným účelům končí jedině 

zničením předmětu nebo jeho prodejem. 

P19 – Skutek předepsaný k získání plnomocného odpustku spojeného s určitým kostelem 

nebo s určitou kaplí spočívá ve zbožné návštěvě posvátných míst a v recitaci Modlitby Páně a 

Vyznání víry (tedy modliteb Otčenáš a Věřím), pokud ovšem není v ustanovení odpustku 

předepsáno něco jiného. 

P22 – Odpustek, který je vázán na recitaci určitého modlitebního textu, lze získat na 

základě recitace této modlitby v jakémkoli jazyce, pokud je ovšem verze dané modlitby 

schválena příslušnou církevní autoritou. 

P23 – K získání odpustku vázaného na recitaci určité modlitby stačí, když je tato modlitba 

recitována střídavě s někým jiným nebo když člověk sleduje myslí, jak ji recituje někdo jiný. 

 


